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١- كــد مبِح   ــي  و ــم  أَنهِ اللَّهيــد تأَب  
٢-     ـنعو  لَـدو  ـنعو  نِـد  نع  تالَيعت  
٣- ــك ــالَ  ش ــر  بِ قن  :ــد احو  ــك بِأَن  
  رسولك  أَزكَى  من  بعثْت  إِلَى  الْـورى  -٤
٥-  ــه ــالَةُ  اللَّ ص  ــه لَيع  هــالَم س  ــم   ثُ
٦-   فَتــوع ضــامِ  و َألنل  ــي ــلِّ  نبِ   وكُ
٧-   ــن م  ــر الْغو  ابِهــح أَصــمٍو اشآلِ  ه  
٨-   هــر غَي  بالَ  ر  ــه ــهد  أَنَّ  اللَّ أَشو  
  وخاتمةً  حسنى  تنِيـلُ  الْفَتـى  الرضـا    -٩

١٠-  ــق يلا  يــد مح  هــد محنو  ــه لبِطَو  
١١- دعبو:    فوي  سفَإِن) ـمظلَـةً   )أَنمج  
١٢- ناِء  مرالْغ  ةنالس،   ـنابِ  متك  نم  أَو  
  ومن  قَولِ  أَهلِ  الْفَضلِ  مـن  علَمائنـا   -١٣
ــلَّ  إِ -١٤ ــا لَع ــا  بِه نفَعنشِ  يــر الْع  ــه   لَ
  :نِ  رغْبـةٌ لَه  في  الْعلْمِ  والـدي من    أَالَ -١٥
١٦- يفش  نا  محصلُ  نقْبيى ورلَى  الْـوقٍ  ع  
١٧- يدنفَع  ـي    مـا  فم يـدالْح  ـةٌ ثانأَم  
ــا -١٨ هلَنمهالَ  ت  ــه ــداك  اللَّ ا  هــذْه فَخ  
١٩-   نضِ  وـي  الْقَـرِياًء  فدتأَقُولُ  اب ـهظْم  

  

    ــد جوــلَّ  م ــرض  الَزِم  كُ ــدك  فَ مفَح  
    ـدلْحـرِي  كُـلُّ  مفْتـا  يم  نعو  ،كرِيش  

    ــكي  إِلَياعبِالــد  نمــؤنوــدمحم  
   ـدتحـرِ  ميخ  ـنم  تجرختاس  نرِ  ميخو  
  ــد بؤــوزٍ  م ــي  بِفَ قْضــا  ت ــالَةً  لَن ص  

ــر َألش ــد تحم  فــر ــوقٍ  بِأَش   ف  مخلُ
 يــدتهرِ  يــياصــي  اَألعف  ماهــدبِه  ـنمو  
 يــد تــا  اب م  ــام مإِتا،  وــو ــأَلُه  عفْ أَسو  
 ــد قْعم  فــر ــوزِ  أَش ــي  الْفَ ف  ــه غلبتو  
ــدقْصــي  كُــلِّ  مف  ــالَصاِإلخ  ــأَلُهسنو  

نبِ  الْ  مـأْثُورِ اَألدم     ـدشرـرِ  ميخ  ـنع  
 ــد حجو  اةــو لِ  الْغــو ــن  قَ ع  ســد   تقَ
ــدجكُــلِّ  أَم  ــنــلْمِ  مــلِ  السأَه  ــةمأَئ  

  فـي  الْحشـرِ  فـي  خيـرِ  مقْعـد       وينزِلُنا
يـــغِلص  ـــدصرتـــرٍ  ماضبِقَلْـــبٍ  ح  

رِيـرِ  األَ  حجلَـى  زـنِ  صٍ  عـامِ  عن   دالـر  
ا  جذُلُهــأَب يســد ه،  يــد تأَهي  وــد فَأَه  

 ــد ضنــلُّ  م ــرات  كُ يالْخ  ــن ــا  م هيفَف  
 ــد فَنــرِ  ت يــي  بِغ ظْما  نعــام س  ــن   :فَكُ

  

  صون اجلوارح
  فَلْيصـن   :مةَكُلُّ  مـن  رام  السـالَ    أَالَ -١
٢- كُيالْفَت  ارِبي  النى  ف:    ـانِهسل  ـدصح  
  فُضولِ  الْكَالَمِ  ارفُض،  فَالَ  تك  مكْثـرا  -٣
ــاوةٌ   -٤ ــالَمِ  قَس ــوالً  للْكَ ــإِنَّ  فُض   فَ
  فَتـردي  بِقَائلهــا  إِلَـى  النــارِ  كلْمــةٌ   -٥
٦-   فطَرى(والْفَت(    جِـهفَر  ـدائاحِ  را  صي  
٧- نفَم      لُـهأَه  نـزـا  ينز  فًـا  أَوطَر  دم  
٨-    ـرِهـارِمِ  غَيحم  ـنى  عقْوت  فع  نفَم  
  فَلَو  لَم  يكُـن  فعـلُ  الزنـاِء  كَبِيـرةً     -٩

١٠-     ـهمرِيـونَ  حصا  أَنْ  يريـدلَكَـانَ  ج  
ـ    -١١ زِن  كُـلٌّ  لَـه  ابنِ  اَألرصو  خافَص  

ــه  عمــ    ارِحوج ــد تهي  ــه ــى  اللَّ ها  ن  
ــ اللِّس  طــب ــى  ض ــافظْ  علَ فَحو  انــد قَي  

  دــع ست  ــه ــذِّكْرِ  للَّ ــرِ  ال يــا  بِغ كَالَم  
ــدعببِم  ــوعشالْخ  ــهنــى،  عقَلْــبِ  الْفَتل  
ــد ــى  فَقَي ــرِء  أَنكَ الْم  فــر ــالُ  طَ سإِرو  

هبعتمو،      ـدتهت  تـطَعـا  اسم  ـهضفَاغْض  
ــف عي  ــف فَع  :  ــر يخ  ــه ــدقَالَ شرم  

فِْســدي  نــزإِنْ  يــا،  وقح  لَــهأَه  ــنصي  
  ـي  غَـدف  ذُو  اللُّب  اهقْبع  نم  شخي  لَمو:  

 يـدتا  اباصِ  كَمصالْق  فوا،  خنرِ  الزجبِه  
 دــد ةُ  فَاعــر جِ  الْكَبِيــر ــا  الْفَ زِن  ــن لَكو  



  فَقَد  قَرنَ  اللَّه  الزنـا  بِالـدعا  الْفَتـى    -١٢
١٣-   رـــزعو  بأَديـــ(واًآت  (ـــةمهِيبل  
١٤-  انِهــم ــاِء  ضـ ــه  بِانتفَـ   إِذَا  قَتلْتـ
ــا   -١٥ عــا  م ملْهقْتفًا  فَيــي ــا  س هِملقَتل  
  نكَر  الْـفَإِنْ  كَانَ  هذَا  منه  دعوى  فَأَ -١٦
  ويحرم  رأْي  الْمرد  مع  شـهوة  فَقَـطْ   -١٧
١٨-   مهنبــر ــداثَ  الَ  تقْ اَألحو  ــاك فَإِي  
١٩-    ـهنرقحالَ  ت  ـكنم  فالُ  طَـرسإِرو  

  

ــ ــا  ف بر  ــه ــع  اللَّ مــد ــذَابٍ  مخلَّ ي  ع  
   ـدضا  اعفِْسـهن  ـناَء  عنسالْح  داور  نمو  
 دــر جــى  فَي جٍ  فَتوز  ــع م  ــر ي  ــن مو:  

 ــد الَ  يــاصٍ  و صق  ــن م  ــه لَيع  ســي   فَلَ
 ــد ــاص  فَأَكِّ صالْقو  ،ــف لحيل  يلــو   ـ

  كُــره  جــود،  وللْومــع  خــوف:  وقيــلَ
  ــد قَيو  هِمــي ف  فــر ــلَن  الطَّ سرالَ  تو  
   ــد ــارٍ  يوقَّ بِن  مــه س  نِهــم ــي  ض فَف  

  

  حترمي الغيبة والنميمة
١- مــر حيــ  :و هبيمن  ــاب ياغْتو  ــةٌت م  
ــذَا    -٢ الْبو  ــر ــش  ومكْ فُحوويدــةٌخ ع  
ــداعِ  ا -٣ ــرِ  خ يغلبِهِمــر بِح  نرِيــاف   لْكَ
  كَف  جـوارِحٍ :  وأَوجِب  عنِ  الْمحظُورِ -٤
  صـغرى  غيبـةٌ  ونميمـةٌ   :  وقَد  قيـلَ  -٥

  

   ــر ــاُء  س إِفْشو،   ــن لَع  ــم ــد  ثُ قَيم  
ــخرِيةٌ  والْهــ  سوــ  ُء،ز الْكذْوب  ــد قَي:  

ــرسِ،  أَوِ  إِ لْعلو ــد ــلِ  التنكُّ ــالَحِ  أَه ص  
 دــد شم  ــر غَي  هوــر ــنِ  الْمكْ ع  بــد نو  

  كُبـرى  علَـى  نـص  أَحمـد    :  وكلْتاهما
  

  األمر باملعروف والنهي عن املنكر
١-   كرأَمـيِ وهالنو  وفرعـى    بِالْمـا  فَتي  
٢- الْفظْرِ  ومٍ  بِالْحاللَى  عع   قُـمي  ـلِ  لَـمع  
ـ  وفي سوى ،ولَو كَانَ ذَا فسقٍ وجهلٍ -٣   الَّـ
٤-    ـهلْمع  صـتـا  اخم  صتخا  يلَمبِالْعو  
٥-    ــانِه سل  ــم ــبِ  ثُ ــعفُه  بِالْقَلْ أَضو  
  كُـلَّ  محـرمٍ    )الصـبيان (وأَنكر  علَى   -٦
٧-  اَألو  بـرض  نبٍ  فَمدـؤم  بـرض  الَد  
ــةً  -٨ يعر  نيمــل ســرِ  الْم يأَم  بــر ضو  
٩-  ةيــب ــمِ  ص ــي  أَو  معلِّ لو  بــر ضو  

  ومن  سلَّم  ابنا  كَـي  يعلَّـم  عائمـا    -١٠
١١-     ةاحِسـبي  لـدتهي  كَـي  ـهفْسن  لَه  
ــ -١٢ ساِإلن  ــر إِنْ  أَموــف ــر  مكَلَّ انُ  غَي  
١٣- لَةخـرٍ     إِلَى  ننِ  آميـمضبِت  كُمفَـاح  
١٤-    بِـه  هـرآم  ـلْطَانإِنْ  كَانَ  ذُو  السو:  
  إِسـقَاطَ  حامـلٍ  :  ويضمن  بِالتأْديـبِ  -١٥
١٦-  رهإِنْ جويـي   الذِّمف اتكَرنـ بِالْم   الشـ
١٧- بِاَألسولِ  اأْهدب،    ـةاجح  رقَـد  زِد  ثُم  

ـ ت  عـينٍ جعلْ  فَـرض   أَ  :الْمنكَرِ  عنِ   سدد  
اهــو س،  ــع م   ــد تعم  انوــد ــنِ  ع أَم  

ـ ـ يي  قلَذ:     ضبِفَـر ـةفَايالْك  و ـداحد  
ــم ــد   ،بِهِ ــه  قَ ــرونَ  بِ صنتسي  ــن بِمو  

اهــو ــد إِ  وأَقْ بِالْي  ــد ــى  الْجلْ الْفَت  ــار   نكَ
  دلربِــا  فــي  الشــرعِ  والْعلْــم  ،بِهِمتــأْديبِ

   كِّــدنــوزِ  الْمشالن  ــدنع  ــهتجوزو  
   ــدشم  ــرعِ،  غَيــربِالش  بِهِميــأْدتلد  

ــداٍء تعــرِ  ا يبِغ  :ــد تبــا  ا مانَ  لــم الَ  ض  
قــرغفَي  :ــدشمٍ  أَريــل سكَت  نــمضي  لَــم  

  االبــن  يــودي  بِمبعــد:  فَيغــرق،  وقيــلَ
 ــه ــولَ  لَ ــرا  أَو  يقُ ــزِلَ  بِئْ نيل  :دــع صا  

  فَـالَ  يـدي  :  وإِنْ  كَانَ  ذَا  عقْـلٍ  كَبِيـرا  
ــد ــذَا  ط ــمينِه،  هكَ ضــي  ت نِ  فيهجــو   فَ

  أَسـقَطَت  قـد  :  ومن  مـن  دوا  أَمراضـها  
ــ ــر  :عةرِيـ جزي  ــد ــف  بِمركَ خونَ  مد  

  فَاصـدد   :فَإِنْ  لَـم  يـزلْ  بِالنافـذ  اَألمـرِ    



  حيفَـه   :خف  في  ذَلك  اَألمرِتذَا  لَم  إِ -١٨
  

ــت إِ ح  ــار ــانَ  ذَا  اِإلنكَ ــدذَا  كَ   م  التأَكُّ
  

  حكم آالت اللّهو والغناء والشعر
  والَ  غُرم  في  كَسرِ  الصـليبِ  والَ  إِنـا   -١
  هف  الصـنوجِ  كَسـرت  د  :غُرم  في  والَ -٢
٣-  ــي ــة  تنجِ ــوِه وآلَ حنرٍ  وــح سمٍ  و  
  وبــيضٍ  وجــوزٍ  للْقمــارِ  بِقَــدرِ  مــا -٤
٥- قشو    وفـرِ ظُرمطْلَقًـا    الْخنِّ  مالـدو  
ـ  -٦ ــار  وشـ مزم  مــر حيةٌوابــا  ،ب مو  
٧- يمــاٌء  جنــا  غهقَارِني  لَــم  لَــووــاعه  
٨-   ظْرحاِء(ونونَ  )الْغاَألكْثَر:    ا  بِـهـوقَض  
ــه  الَإِ -٩ تاحــ  ب هكُره،  ــه احأَبـــ : و   الْ

  فَمن  يشـتهِر  فيـه  ويكْثـر  ويتخـذْ     -١٠
  الْمباحِ  وحفْظـه   )الشعرِ) ببأْس    والَ -١١
١٢-   عمس  فَقَد ـارتخالْم    ابِهـحص  رـعش  
١٣-   كـذَلـرٍ  لصي  عف  كي  لَمو  : ـركنم  
  بِـالزورِ والْخنـا   :جا والْمدحِوحظْر الْهِ -١٤
١٥- فصوا :وسالنو درالْمرِ ومالْخا ونالْـ الز  

  

  دـــرخلـــذُّكُورِ  ونٍ  لـــيعنٍ  وـــيلُج  
ــا   والَ ضرٍ  أَيــو الَ  ،صو   دــد ــة  ال   آلَ

اهــبأَشــذَا  وه  تــوــبٍ  حكُتوه:  داُقْــد  
ــو ــنِ  الْمنكُ ــلُ  ع زِييــد ــد  مفِْس قْصرِ  م  

طَّــدؤــي  الْمف  ــرِهــي  غَيف  ــتفَعإِنْ  نو  
يــاه ضي دــر ــوِ  وال اللَّه  ــة ــن  آلَ ا  مهِم  

وــارِ  د ــا  ذَوو  اَألوتـ ــدفَمنهـ   نَ  تقَيـ
  ــن عــرٍو ــوي  بكْ إِ  أَبــامٍ  و م  ــد قْتم:  

  فَانشـد   ،الْكُـره   مـع   أَبـو  يعلَـى  مام  إِ
  دــه ش  ــع م  ــر بتعي  ــم ــةً  لَ نقَي  ــه   لَ

هتعــن صو،    ــن مذَم   يــد تعي  ــك ذَل  
ــبِي شتو ــي ــرِ  تعيِ غَي  ــن م  مهبدــر نِ  خ  

ــدشانوِ  وــةٌ،  فَــاركْمح  ــهيفو  ــففَكَي  
ــــبِيشتوــــاتبِينبِاَألج  بِه  أَكِّــــد  

انيـــق  وحــون  ل  طــخســلتيورِد  
  

  هجران أهل املعاصي
  سـنةٌ   الْمعاصـي من  أَبـدى     :وهجرانُ -١
٢- يقلَى  اِإلطْـالَ وـا    :قِلَ  عنلعم  امـا  دم  
٣- مــرحيو:  ِســيجتس،  رٍوــتستلَــى  مع  
٤- نانُ  مرجهو     ـلٍّ  أَوضـرٍ  مو  َألمعـدي  
٥-    ـهلـضِ قَوحلَـى دى عقْوي نرِ ملَى غَيع  
٦- انِــهيــي  إِتــاسِ  فالن  ــورــي  أُمقْضيو  
٧- ا  ظْرحفَا  وتن) يـلسثَالَ   )مِالت  قفَـو ثَـة  
  ويكْره  للْمـرِء  الْجلُـوس  مـع  امـرِئٍ     -٨
  ا  مع  سخيف،  وهو  من  رق  عقْلُـه كَذَ -٩

١٠-  ــه ضربِع  أَو  ــه ــي  دينِ مٍ  فهــت مو:  
  

ـ    يق  قَدإِ  :لَو   أَكِّـدو  جِـبأَو  ـهعدرنْ  ي  
ــد والَ ــر  مربـ ــه  مكْفَهِـ ــه  بِوجـ   قـ

ـ لَـم  ي   ذْوماضـي  الْفسـقِ  إِ    ،بِفسقٍ جدد  
ــقٍم ــرددا  :فَسـ ــرِ  تـ ــه  بِغيـ   حتمـ

  ضــرار  الْمضــلِّ  بِمــذْود  ويــدفَع  إِ
   دــو عتالْم  هميــل ست  ــع م  ــر جالَ  هو  

  فَأَكِّــد  :علَــى  غَيــرِ  مــن  قُلْنــا  بِهجــرٍ
 دا  الـريي  الرذ  قِ،  أَوسي  الْفذ  عمو  ،نِيد  

و    دالـرو  دـرالنجِ  ونـطْرـبِ  الشالَع  عم  
  ،  فَتابِعـه  واقْتـد  ابـن  حمـدان  بِه  أَفْتـى   

  

  السالم واملصافحة واالستئذان
ــالَ -١ ــا  أَنَّ  الس مالع  ــن ــنلَ  :موكُ ةٌس  
٢-    ـةاعمج  ـنـرِئٍ  مما  ميلست  زِئجيو  
٣- ستويل يـغالصرٍ  وزن  ـابِرِ معـ   رِ  و   السـ

  كدرو:    ــد ــدبا  بِأَوطَ ن  ســي ــرض  لَ   فَ
   يـدـا  علَى  الْكُـلِّ،  يع  مهنى  مفَت  درو  

ــ ــانبِيـ كْبرلِ  و:  ــد أَي  ــد ــى  الض   علَ



٤- مهــن م  دــالر ــأْمور  بِ الْم  ــلَّم إِنْ  سو:  
  مـرِئٍ إِعن  حضرة    ذَا  ما  قُمتوسلِّم  إِ -٥
٦- كــاؤإِفْشو  يــلسالتوجِــبي  ــةً  :مبحم  
٧- رِيعتــالَ و ــظَ  الس ــه  لَفْ ــوز مِ فُ جم  
  تحيــةٌ  :لَوقيــ  ،هركْــي  :لَوقَــد  قيــ -٨
ــنةٌ   -٩ ــتئْذَانها(وسـ ــه  )سـ   لدخولـ

  دخــولٌ  لهــاجِمٍ  :ومكْــروه  ،ثًــاثَالَ -١٠
١١-   ةــو ــابٍ  وكُ ــاَء  ب ــه  تلْقَ قْفَتوو  
  :ك  نعلَيــه  وإِظْهــار  حســهوتحرِيــ -١٢
١٣-    ابِـهب  ـقش  ـنانُ  مساِإلن  ظَرإِنْ  نو  
  وسيان  من  دربٍ  ومن  ملْـك  نـاظرٍ   -١٤
١٥-     ونِـهفَاعِ  بِدالـد  كَـانإِم  ـعم  لَوو  
ــامٍ  الَ  -١٦ يــلُّ  ق ــالمٍ   وكُ عالٍ  وــو ل  
١٧-  كُـلِّ  م  نم  لْقَاهت  نمل  حافصمٍ وـلس:  
١٨-   ـرِ  اللَّـهيغل  سلَيا    :ونودـجـلَّ  سح  
١٩- و  )هكْرـك   )ينا  :ما  الـلِّمسـاُء  منحن  
٢٠- ــاق نــلَّ  ع حا:  ونيــد ــي  ت الَقلْمل  
٢١- دي  عزنو  ـ م م حـافصي  ـاجِالً   :نع  
٢٢-  م  ـدنانُ  عساِإلن  سلجأَنْ  يو ثـدح  
  ومرأَى  عجوزٍ  لَـم  تـرد  وصـفَاحها    -٢٣
٢٤- يمشتاوهالَ  ،تك  هاكْرنِ  ويلَتصلـ  الْخل  
ــى -٢٥ ــليم  علَ ست  هــر ــاغلٍ:  ويكْ شتم  
  خطيبٍ وذي درسٍ ومن يبحثُونَ في الْـ -٢٦
٢٧-   ـؤالْمو  قْـهرِ  فكَرـ  م   ذِّن  بعـده  الْـ
٢٨-  ـنم  ثُم  طوغي  التذ  عالً  مآك  عدو  

  

ـ   سـلَ  الْمصح  فَقَد  ـدتبم  ـوونُ،  إِذْ  هن  
  يتــدقْت  بيتــك  ذَا  مــا  جِئْــتوســلِّم  إِ

ــنــاسِ  مــوالً  النهجم  ووفًــا  ارعمــدقْص  
ــ يكنتو  ــص ــى  ن ــا  علَ ضأَي  هرــد مأَح  

و  ــت يمــال يدولتكَ  :ع  فــر ــع مدرد  
ــن  أَقْــ   م  ــرِه ــى  غَي ــدربِيعلَ عبو  ن:  

ــد والَ ــفْرة  وتبعـ ــن  سـ ــيما  مـ   سـ
ي  فَإِنْ  لَمضمي  بجي،  إِنْ  يو  ددـزي  ـفخ  

ـــهلَتخدل،  ا  ـــهزِلنمـــى  لتحدـــهش  
ــهينيع  فْــقإِنْ  ي  بِــالَ  إِذْنِــه  :ــدي  لَــم  

 ــد ــن  جِ م  أَو  ةــو ــن  كُ مودــي شارٍ  م  
ــدتعمِ  مــرحم  نكَــو  ــا  أَوسالن  فَقْــدو  

 دــي س  أَو  هــد الوو:  ا  ــه هكُرــدهم  
تــاكُمطَايخ  ــاثَرــي    ،نــا  فكَمــالْمسند  

  لُ  الثَّـــرى  بِتشـــددويكْـــره  تقْبِيـــ
قْبِيتءِ وـرأْسِ  الْمـلَّ     :لُ  رح  ـدـي  الْيفو  

هــر ــد :  ويكْ قَيو  ــم فْهــمِ،  ا ــلُ  الْفَ قْبِيت  
 دــر ــا  دونَ  مفْ م  ــع مى  الْجــاج نتأَنْ  يو  

بِِسر،  يقلَو:  اـ ح ضر،   ـأْذَنإِنْ  يو:   ـداُقْع  
ــا هتلْوخو:  اهــر ــهد  الَ  ،كْ ــا  اش هتيحت  

  لصـنفَينِ  بعـدى  وأَبعـد   شبابِ  مـن  ا ـ
  محمـــدبِـــذكْرٍ  وقُـــرآن  وقَـــولِ  

 ــد حوــعِ  الْم ــظ  لنفْ عي  وذلُومِ  وــع   ـ
  ــد بعــلِ  ت عفــرٍ  ل ي  طُهذو  لِّيصــم   ـ
 ــد حبٍ  جــر ــي  ح اِء  فــد َألعــلُ  ل قَاتي  

  

  ني األوالدصلة األرحام وبر الوالدين والتعديل ب
  حتـى  لكَاشـحٍ    :وكُن  واصلَ  اَألرحامِ -١
  والَ  تقْطَــعِ  اَألرحــام  إِنَّ  قَطيعــةً   -٢
٣-     هِمـيف  ـةُ  اللَّـهمحـا  رمقَو  شغفَالَ  ت  
٤- ــي ــن  تحِس سحيوةبــح صــقٍ  و   ن  لخلْ
ـ وأَو  ،ولَو  كَانَ  ذَا  كُفْرٍ -٥ جب   ـهعطَو:  
ــتطْالَ -٦ ــمٍ  الَكَ ــه  بِ  علْ ــرهما  بِ ضي  

  فَّرــو ت    دــع ستقٍ  ورِزــرٍ  و مــي  ع ف  
  مــن  اللَّــه  تبعــد لــذي  رحــمٍ  كُبــرى 

 ــد عوــاَء  ذَا  بِت ج  ــد ــاطع  قَ ــوى  قَ   ثَ
ــيما  للْووالَ ــاســ ــدلــ   د  الْمتأَكِّــ

 ــد ــرٍ  مؤكَّ َألم  امٍ  أَوــر ــي  ح ى  فــو س  
ــ يطْلتو  دــرجأْيٍ  مــر   قِ  زوجــات  بِ



  :لَـى  أَصـحابِه  بعـد  موتـه    وأَحِسن  إِ -٧
  وأَكْرِمه  بِاسـتغفَارِك  إِنْ  كُنـت  بـاررا    -٨
ـ    -٩   وواجِب  التعديلُ  بين  بنِيـه  فـي  الْـ

١٠- اَألو  ــعم  أُمو هِمثْــلُ  أَبِــيم  الَد  
١١-  هلَـدو  ضعب  هصيصخي  تف  ا  اَألبمو  
  ولَيس  مباحـا  عـود  مهـد  هديـةً     -١٢
١٣-  ـدعبِأَب  دجلَى  وي  اَألوى  اَألبِ  فوس  

  

     ـدهعـنِ  مسـي  حف  ـهنا  مـايصفِّذْ  ونو  
  دــو ــره  الْمتعـ ــا  بِـ ــذَا  بقَايـ   فَهـ
ــدتحكُــلِّ  م  ــنم  اثريكَــالْم  ةيطـــع  
   ـدشرـمِ  تـي  الْقَسلَ  فيدعمِ  التتحا  اهلَيع  
 ــد محيــلْ  ل ــا  ب محٍ  آثيــح ص  ــد قَصل  
  دــر جتم  ــب اهو  أَو  ــب ــم  يثَ   وإِنْ  لَ

 أُمو دــــوجم  ــــوهجرخ  ــــهجبِو  
  

  النهي عن التنجيم والسحر والتعزمي
  والَ  تتبِع  علْم  النجـومِ  سـوى  الَّـذي    -١
ـ    -٢   فَغايته  علْم  الْكُسوف  ومـا  بِـه  انـ
  ولَــيس  كُســوف  النيــرينِ  بِموجِــبٍ -٣
  يلَ  مـن  كُـلِّ  مفْتـرٍ   فَالَ  تسمعِ  التهوِ -٤
ــا  -٥ هفَإِن  ــوف لْكُســالَةً  ل ــلِّ  ص صو  
ـ    -٦   ومن  تبد  منه  سـحرةٌ  كَركُوبِـه  الْـ
٧-   لَـه  ـةي  طَاعف  اعِ  الْجِنمتجى  اوعدو  
٨- ــهمعاِء  بِزــمــي  السارِي  فرأَنَّ  الــدو  
  نْ  لَم  يبد  من  فعلـه  سـوى  ووجهينِ  إِ -٩

١٠-     دوـقِ  بِـأَجبا  ـةـلِ  الذِّمأَه  راحسو  
١١-  اِء  أَووبِالـد  نِ  أَويخدرِ  بِالتحذُو  السو  
١٢-     ـا  لَـهوجِبـى  مإِنْ  أَت  ـهنم  صقْتيو  
١٣- ــاه ــبس  وكَ حيل  افــر كَع  ــه نعنٍو  
  وحكْم  ذَوِي  التعزِيمِ  أَحكَـام  سـاحرٍ   -١٤
ــا  -١٥ هِميف  حــام سمٍ  يــزِي عتــلٍّ  و كَح  
  وشرطُ  الَّذي  من  ذَلكُم  فيه  رخصـوا  -١٦

  

    ــد بعت  ــت ــدي  ووقْ هي  ــة ــى  جِه   إِلَ
ـ     قْصم  ـنسالَ  حو  ي  لُـبـذل  فَاعـتد  

   دــدهالتــا  ونفوِيخى  تــوــرٍ  سَألم  
ددارمِ  وجــن ــامِ  الْمـ ــذِّب  بِأَحكَـ   وكَـ
ــنِدســا  كُــلُّ  موِي  لَنــرــا  يم  ــتَألثْب  
   دــر مكَع  ــه تحــرِي  ت سفَت  ادمــج   ـ
 دــع سم  عــو ــأْ  طَ شــى  ي أَن  ــه مزِيعبِت  

ـ  ــه  يكْفُـ باطخت دــد ــيف  فَاقْ بِالسو  ر  
 ــنِد أَس  ــك ــلِ  ذَل عى  فــو عد  دــر جم  
دـــرمتـــمِ  الْمصاَألع  ـــنبقَـــاٍء  اِإلب  
 ــد نْ  قرــز ع  دــد تري  ــم ــقْي  إِذَا  لَ بِس  
    دـدصم  سـبح  ـهبِسفَاح  ـبتي  إِنْ  لَمو  

ــاِإلطْالَقِ  ــحرِ  بِ ا  السذَو   ــد قَيم  ــر غَي  
ــدحوالْم  فْــعن  ــهيــا  فميــلَ  فيق  قَــدو  
ــد ــر  ومفِْس ضم  ــن إِالَّ  ع  ــي هــا  الن فَم  
  دــو عــاحِ  الْم بلِ  الْمــالْقَو ــانَ  بِ   إِذَا  كَ

  

  إجارة احلمام والقراءة فيه وأحكام املصحف
١- وــي  تف  هــامِكْــرمالْح  اَءةــركُــلُّ  ق  
ــةٌ   -٢ هــالَلٌ  كَرِي ــامٍ  ح مةُ  حــر أُجو  
٣- كفْعراِء  وعا  بِالدتوص،   ـعم  ـ   أَو   الْـ
  شكْلٌ  فـي  مقَـالٍ  لمصـحف   و  ونقْطٌ -٤
٥-    فـحصةَ  مـارإِج  هكْـرا  هنعو  مرحو  
٦-   ـفَارس  لْـفبِالَ  خ  ظْرحو   فـحصبِم  
  وحرم  علَيـه  االتكَـاَء  علَـى  الَّـذي     -٧

   ــان سل  ــر ــالَ  ،وذكْ السويــد تبمل  م  
  يـــر  مفَســـدكَأَثْمانِـــه  والْعقْـــد  غَ

  ن  التشـدد أَو  في  الْحـربِ  حـي    ،نازةجـ
  وجـــرد  ه  ســواه فيـــ  تكْتــبن   والَ

ــنِد نِ  أَســي هجالِ  وــد ــي  اِإلب فــعٍ  و يكَب  
 ــد لْحم  ــك يلمــلَ  ت ــروبٍ  مثْ ارِ  حــد ل  

    ثيـدـبِ  الْحكُت  ـعم  ـهنم  بِه   دـدشو  



ـ    -٨   وجائز  إِيجار  لنسـخِ  الْقُـرآن  والْـ
ـ    -٩   بِمدة  أَو  تقْديرِ  أَوراقـه  مـع  السـ

  

  درِ  الَ  الـرـعالشو  قْهبِ  الْفكُتو  ثيدـح  
   دـدحشِ  اـامالْهـطِّ  والْخ  فصوـطُورِ  و  

  

  االدهان واالكتحال والوشم وإعفاء اللّحى وحنوه
١-    ـبصا  ترـوتـلْ  محاكْتو  نهدا  تغَبو  
٢-   ـوـرِ  اَألسيبِغ  رغَيو  د بـيالش   ـهقابو  
٣- ــه ــى  ارتحالَ عنِء  يــر الْم  ريــذ ن  ذَاكو  
  للَعنٍ  علَيه  اَحظُـر  كَوشـمٍ  ووشـرِها    -٤
  وحف  الرجالِ  الْوجـه  يكْـره  مطْلَقًـا    -٥
٦- فَا  اللِّحإِعاو  بدن،  يقـذَ :  لَوـا   نَّخم  
٧- لَويقو  ،زارِبٍ   :  جـوش  ـفح  ـريالْخ  

  

       ـدبِإِثْم  ـي  الْقَـوِينٍ  فـيلَى  كُـلِّ  عع  
   ــدحوالْم  ــورن  ــوفَه  ــهفَنتنالَ  تو  

عِ  اــز ــرهوللْقَ ــدلي  ،كْ ت  ــم ــس  نثُ هد  
ــدرِ  قَيــعرِ  بِالشــعــلِ  الشصوــصٍ  ومنو  

حو   دـهـاسِ  فَاشلَـى  النا  عضالْقَفَا  أَي  لْق  
لْقي  الْحلي،    ـدالْي  ـةضقَب  نع  ادا  زم  عم  

دــر ــضٍ  م افور  ــع ــوسٍ  م جم  ــالَف خ  
  

  اخلتان وختمري األواين وتقليم األظفار وتشميت العاطس
ــانَ  لَوا -١ تــا  أَنَّ  الْخ مالع  ــن ــبوكُ   جِ
  ويشــرع  أَنْ  الَ  يبلُــغَ  الْعشــر  أَقْلَفًــا -٢
٣-    ـةيرـرِ  مغَي  ـنم  تيالْم  ننتخالَ  تو  
٤- و  )عرشإِ  )يقَايغَ  ،كَاُء  السـا  وطَـا  اِإلن  
٥- ــي قْلتــارٍو ــف  ،م  أَظْفَ تنو  ِإلبــه ط  
٦-  باَألر  ــد عب  هــر ــاؤه ويكْ ــين  بقَ ع  
  وندب  بِبادي  الـريحِ  طيـب  ذُكُورِنـا    -٧
  وأَنْ ويحسن خفْض الصوت مـن عـاطسٍ   -٨
٩- ــد محيا  وــر هج،  عــام س  هتــم شلْيو  

ـ :  وقُلْ  للْفَتـى  -١٠ يوفعثَالَ   ت  ـدعب ثَـة  
١١- ماكْظا  وغَطِّ  فَمبٍ   وثَـاؤي  تف  بصت  

  

      ـدبعالت  مـتحى  وـي  اَألقْـونِ  فاَألم  عم  
 دــو هــلَ  الت عوعِ  فــب ــي  اُألس ف  هــر   ويكْ
  دــد فَاج  ــر ــطَ  والظُّفْ اِإلبو  هــارِب شو  

إِيابٍ وــو أَب  ــاف ــ  ،ج ــؤالْم  ووطَفْ   دقَّ
ــا ــوِا  وأَ  ،وحلْقً نلتير  لا  ــة انلْعــد قْص  

  ــد اقْتوِ  وــار ــنةٌ  فَ س  ــال ــك  كُ فْندو  
دــرخــبٍ  ليط  ــبسح  نكَــو  رظَــاهو  

ــا هجو  طِّــيغي:  الــنارٍ  متــت س  يدــر   ال
ــ ــو   ،دهلتحميـ ــد  رد  الْمعـ   دولْيبـ

ـ بـو   :وللطِّفْلِ يف  رِكك،    ـدمحي  هـرأْمو  
  دأَمرِ  الْمرشـــبِـــفَـــذَلك  مســـنونٌ  

  

  الطب وما يتعلق به وإنذار من الح به الشيب
١-  ــة مــلَ  ذ ا  أَهنانئْمــت اس  وهــر   :ومكْ
ــتطْبابهم  الَ  -٢ اس  وهــر ــرورةً  ومكْ ض  
ــ -٣ لجــورِ  بِم ــدير  الْكَفُ صت  مــر حيسٍو  
  إِنْ  يســلِّم  بعضــهم  وعلَــيكُم:  وقُــلْ -٤
  والَ  تسأَلَن  عن  حكْـمِ  أَطْفَـالهِم،  وإِنْ   -٥
  مسـلم   أَنْ  يطبـك   :بأْس  شـرعا   والَ -٦
  جـائز   وفعلُـك   ،وترك  الـدوا  أَولَـى   -٧
٨-  اآلفَـاتقْمِ  وي  السفَف    ـةكْمح  ظَـمأَع  
  ينادي  لسانُ  الْحـالِ  جِـدوا  لترحلُـوا    -٩

    دــه اش  هتــم سقل  ــالٍ  أَو ازِ  مــر ِإلح  
  اٍء  مود  ــنم  ــوهكَّبــا  رموؤــدص  

    دـهاضقِ  وـيلضل  ـطَّرلٍ،  فَاضـبي  سفو  
ــا  وبجــا  و بجِيم ــد تبمل  هــز   ،  الَ  تجِ

ــلْ ــئلْت  فَقُ س  : ــد ــم  بِمفِْس ــه  أَعلَ   اللَّ
ـ     وبِالْحمـد  فَابتـد    ا،وتشكُو  الَّـذي  تلْقَ

ــا   ــبِم يف  قَّنــي ت  ــم ــردلَ ــةَ  مفْ مرح  ه  
فَقُّـــدالت  ـــدنع  ذَا  اللُّـــب  قِّظَـــةيم  

ــزِلِ  الْ نــنِ  الْم عــد ــرِ  التنكُّ يــثِّ  الْكَث غ  



  أَتاك  نذير  الشـيبِ  بِالسـقْمِ  مخبِـرا    -١٠
١١-   نكَـائ  توفَـالْم  ادي  الزةً  فبذْ  أُهفَخ  
١٢-     ـةارِ  إِقَامي  بِـدـذه  كُـمارا  دفَم  
  )وتـزودوا :  (كُم  عن  ربكُـم أَما  جاَء -١٣
ــلٌ  -١٤ احرإِالَّ  م  ــام اَألي  هــذ ــا  ه فَم  
  ومن  سار  نحـو  الدارِسـتينِ  حجـةً    -١٥
  فَما  الناس  إِالَّ  مثْـلُ  سـفْرٍ  تتـابعوا    -١٦
  كَافـلَ  روحـه    عزرائيـلُ ومن  كَانَ   -١٧
  ومن  روحه  في  الْجِسمِ  منـه  وديعـةٌ   -١٨
١٩-     لَـةبِلَي  ـتبِيي  ي  لُـبذ  ـقا  حفَم  
٢٠-  كُـنِء  إِنْ  يرلَى  الْما  عصاِإلي  اجِبوو  
٢١-   ـةعيب  اثـدي  إِثْمٍ  كَإِحوصِ  في  نمو  
٢٢-   و  ـنغم  ـرٍ  أَومارِبِ  خشـوِ  ذَا وحن  
ــاجِرٍ  -٢٣ ــي  وفَ قــاُء  الت صإِي  انــي سو  
٢٤-   ـا  لَـهى  كَفَنا  الْفَتبخأَنْ  ي  أْسالَ  بو  
٢٥-   ـا بِـهبِ مي كَسف توالْم ومجه رادفَب  
٢٦-     ةـحص  ـةمـونٌ  بِنِعبغم  غَـبِن  فَكَم  
ـ   -٢٧ صـا  ولْهعفَاج  كفْسا فَنـركْثم  كي  
٢٨- ــه تأَيــا  ر مهــرِ  م الْقَب  ودرــلْ  و   ومثِّ
٢٩-     ـابِهسكْتثْـلُ  اـانَ  مساِإلن  فَـعا  نفَم  
٣٠-    مـتحم  تـوِء  مـرلْما  لاجِركَفَى  ز  
  ونارا  تلَظَّى  أَوعد  اللَّه  مـن  عصـى   -٣١
  قَبرِ  الْفَتـى  عـن  نبِيـه   ويسأَلُ  في  الْ -٣٢
  فَمن  ثَبت  اللَّـه  اسـتجاب  موحـدا    -٣٣
  وتلْك  لَعمـرِي  آخـر  الْفـتنِ  الَّتـي     -٣٤
ــرا   -٣٥ آخــا  و يند  ــت ثْبِيالت  ــأَلُه سفَن  
ــا  -٣٦ ممعــيِ  م عنل  نيــأْذ ت  هــر   :ويكْ
٣٧- ج  بدنو   ـذَاَءهح  ننِِسـيؤالْم  لُـوس  
٣٨-  هــذ ــورِ  بِأَخ الْقُب  ــاش بن  ــع   ويقْطَ
ــا  -٣٩ ــرام  مورثً ــالَ  الْح الْمو  ــاك إِيو  
  فَتشقَى  بِه  جمعا  وتصلَى  بِـه  لَظَـى   -٤٠
ــا -٤١ عمِ  طَائــال ــإِخراجِ  الْمظَ ــادر  بِ بو  

     غَـد  ـومِ  أَوـي  الْيف  لُـو  الْقَـومتت  كبِأَن  
  دــد نع  ــه نالَ  عــا  و جنم  ــه نــا  م فَم  
دوــز ــتالَ  وتــ ــا  دار  ابــ   ولَكنهــ
دوــز م  ــر غَي  ــاه ــن  وافَ م  ــذْر ــا  ع فَم  

ــن  دارِ  ا م  بــر ــد تقَ عبــلَّ  م ــا  كُ   للِّقَ
     كَـأَنْ  قَـدقَـى  ولْتالْم  ـهنـانَ  مح  فَقَد  
   ــد تغــرِ  م ــى  إِثْ ــوِيمٍ  علَ هتل  مــي قم  
    ـي  غَـدف  جـني  مِ  لَـموي  الْيف  هإِذَا  فَات  
 ددــر م  ــن ــى  م جتري  ــن أَم  ــات هيفَه  

ــاٍء  و صــبِ  إِي ــالَ  كَت ــهدبِ ش  ادــه إِش  
   ددــرالت  ــاتاجِبو  قُــوقح  ــهلَيع  
   ددــرــلَ  ي جِياِإلنو  اةرــو تــبٍ  ل كَتو  
   يـدتعمـي  لاصعـلِ  الْمعي  فف  نوالْع  نم  
 ــد ــة  وموحـ ــا  ذمـ ــذَا  وإِيصـ   بِهـ
ـــدبعالتـــى  وضآثَـــارِ  الرـــلٍّ  وحل  

ــ ــد  تفُ هاجو  ــة اميالْق  مــو ي  ــه   وز  بِ
   ــد بعــابِ  الت سكْتا  ــان ــة  إِمكَ منِعو  
 دوــز الت  ــب يــرِ  ط شمِ  الْحــو ي  ةــفْر سل  
دـــعست  ـــهمـــا  فَقَدفَّاعن  فِْســـكنل  
ــدتحكُــلِّ  م  ــنُء  مــرالْم  ــرفمٍ  يــوبِي  

ــر  وأَ قَبو  ــد ــي  غَ ف  دــاه شالٌ  تــو ه  
 ــد ــقَا  ومخلَّ الش  ــد عــارِجٍ  ب خ  ــن فَم  
  دــد هــلَ  م عنِ  فيــد ــه  وال بر  ــن عو  
ــدحوم  ــرغَي  ــوفَه  ــتثَبي  لَــم  ــنمو  
لَّــدخم  زفَــو  تــا  فُــزهنم  جــنــى  تتم  

  مؤبـــد  وخاتمـــةً  تقْضـــي  بِفَـــوزٍ
 ــد يز  ــات أَالَ  م ددــو ــلِ  الت الَ  َأله  ،  

 دــع سمو  ــاك ب  نــي ورٍ  بــز ــرِ  ج حكَن  
    ـدلْحزِ  مـرح  ـناَألكْفَـانَ  م  تينِ  الْمع  
ـــدكْمتنٍ  وبِـــيم  انـــرســـوُء  بِخبت  
  ــد ــي  غَ ف  دــع سيو  ــاه نهي  كــر غَيو  

ــت ــد وفَ ــبا  وتفَقَّ ــرِ  الص صــى  ع   ش  علَ



٤٢-   ا  لَكفَي  كَلِّـفتم  ـناسِ  مقَى  النأَش  
  عنـد بأْسـه   :ورجح علَى الْخوف الرجا -٤٣

  

دوـــزت  ـــا  إِذَا  لَـــماعمج  ـــرِكيغل  
ــنوالَ ــنِ  الظَّ سقِ  بِح:  ــك بر  دــع ست  

  

  عيادة املريض وتلقني امليت وزيارة القبور
ــادةُ -١ يــى  الْعضرلْمل  عــر شتو،  هِمــأْت   فَ
ـ  ا  مـن  مالَ فَسبعونَ  أَلْفً -٢ ضالر  كَـةىئ:  
  واصـلَت :  وإِنْ  عاده  فـي  أَولِ  الْيـومِ   -٣
٤-   دا  عبغم  مهنفَموفِّفخ،  مهنمـ   و   الَّـ
  وراعِ  في  الْعيـادة  حـالَ  مـن     فَفَكِّرِ -٥
  وذَكِّر  لمـن  تـأْتي  بِتوبـة  مخلـصٍ     -٦
٧-   ــس(وي  (ــهتوم  فَّــفخلَــى  يتإِنْ  ت  
٨-    قَنفَـرا  وعـرش  ـتيونَ  الْميد  فوو  
٩-  مــال عو  نــي ــلِ  اَألم سلْغل  ــار تخيو  

١٠-   ـهمكَت  ـتيالْم  رثؤا  يرفْشِ  سالَ  تو  
١١-     ـهبرل  ـتيمـى  لبجـا  يلُ  مفَاضو  
١٢-   لَـهأَه  ـتيالْم  ةيؤر  نم  نعنمالَ  تو  
ــيلَةٌ -١٣ ــابِ  فَض صِء  الْمــر ــةُ  الْم زِيعتو  
  وكُــلُّ  بكَــاٍء  لَــيس  معــه  نِياحــةٌ -١٤
  ويحرم  شق  الْجيبِ  واللَّطْم  بعده  النـ -١٥
١٦-  ز  انــذُّكْر ــرع  لل شيــابِرٍو   ور  مقَ
١٧- لُــهعف  ــرسيــا  تم  هِمي  إِلَــيــدهيو  
١٨-    ـهلورِ  بِقَوـزالْم  ـدنع  وِير  ا  قَدمو  
  ويكْــره  تطْيِيــب  الْقُبــورِ  وســرجها -١٩

  

  دــو ع  ســال جم  ــر مغــةً  ت محر  ــضخت  
لِّيصت  ادع  نلَى  مـى     عضرإِم  ـدلَـى  الْغ  

 ــنِد ــالَةَ،  فَأَس ــلِ  الص ــى  اللَّي ــه  إِلَ لَيع  
ــ ـــ طْوِيالت  رثــؤ ي  يذدرــو تم  ــن لَ  م  

ــود عالَ  ،تاالً   وــؤس  ــركْثت  كِّــدنت  
 ــد حولَ  الْمــو ــوت  قَ الْم  ــد نع  ــه لَقِّنو  

   ــر اِإلص  ــه نع  ــع ــدويرفَ لَحالت  ــد نع  
  ــد قْصا  هــز هِيجت  ــم ــدلٍ  ثُ ةَ  عــي صو  
ــد ــو  بِتقَلُّـ ــيلٍ  ولَـ ــامِ  تغِسـ   بِأَحكَـ
  دــو عاعِ  مــد تباــورٍ  و ي  فُجى  ذــو س  
  ــد تهــرٍ  ت آلخ  ــرِف ا  فَاصــو   وإِنْ  جهِلُ
   دــوجالْم  ــبحــلُ  الْمعف  لُــهقْبِيتو  
ـــديؤالْم  ثيـــدبِالْح  ـــهلَيلُّ  عـــدي  
  ــد تعم  ــر غَي  ــه ــي  بِ اآلت  بــد الَ  نو  
دــد عا  اهاهــب أَشبٍ  وــدن  ــعةُ  ماحـــي  
  ــد هنــالِ  ل ــى  الْمقَ ــي  أُولَ ف  هــر   ويكْ
     يـده  ـنم  فَـعني  آنالْقُـرو  الْبِـر  نم  

رم  فَكَم     دـنسمو  ـهيـاَء  فج  ـلٍ  قَـدس  
دــا  ذبِهرت  ــنم  ــذاَألخــا  وهلَثْم  ــنعو  

  

  احلث على تعلم الفرائض وحكم النظر وما يتعلق به
١-   رخــؤ مو  ــت يإِالَّ  م  ــاس ــا  الن مو  
٢-  ــه ضِ  إِنائــر ــمِ  الْفَ ــى  علْ ــادر  إِلَ فَب  
  أَحكَامِ  التـوارث  حكْمـةٌ    فَفي  نصبِ -٣
٤-   ترِضإِنْ  مثَىوـا     أُنوا  لَهجِـدي  لَـمو  
  وما  كَانَ  فيه  الداُء  من  كُـلِّ  جِسـمها   -٥
  وينظُر  وجه  الْخـود  والْكَـف  عبـدها    -٦
٧- ــس فَق  ةوخخــي شو  ــث نِيختاٍء  وــد   بِ
ــا   -٨ نفْلــالِ  كَط جالر  نــي ــا  ب نفْلَتطو  
ـ    -٩   وإِنْ  طفْلَةٌ  أَضـحت  مميـزةً  فَكَالْـ

     ـدقْصا  لَـه  ـفنِص  اتم  ي  قَدالَّذ  لْمفَع  
 ــد ــمٍ  دارِسٍ  ومفْقَـــ   َألولُ  علْـــ
 ــد شرــلَّ  م ــامِ  كُ ــى  اَألحكَ ــدلُّ  علَ ت  

ىطَبِيــو ــا  س ــلٍ  ب جر:  ــد همو  هــز   أَجِ
  دــو جــبِ  الْم لطَّبِيل  ــم ــالنظَرِ  اُحكُ   فَبِ

 نمو     كَّـدؤـي  الْمف  ـةبذَا  إِر  كُـني  لَم  
 دــر خل  ارتــت ســلِ  ا ــن  الطِّفْ م  ســي   ولَ
     ـدشأَرـا  أَقُـولُ  وم  ـمفْها  ةـوسالن  عم  
   فَقِّــدتلْمل  كْــمــا  الْحهيزِ  فيمـــم  



  وما  كَانَ  يبدو  مـن  عجـائزِ  النسـا    -١٠
  كَذَا الْحكْم في الشوها ووجـه أَجانِـبٍ   -١١
  وكُلٌّ  لَه  مـن  جِنِسـه  نظَـر  إِلَـى     -١٢
١٣-  ةــر ح  ــع م  ــة يمــي  ذ ف  كــذَل   كَ
  وهلْ  ينظُر  النسوانُ  ما  لَـيس  ظَـاهرا   -١٤
  ووجه  الْفَتاة  انظُر  إِذَا  كُنـت  خاطبـا   -١٥
  وعنـه  إِلَـى  وجـه  وعنـه  وكَفِّهــا     -١٦
  هرٍوينظُر  مسـتام  إِلَـى  كُـلِّ  ظَـا     -١٧
  كَــذَلك  فــي  قَــولٍ  ذَوات  محــارِمٍ -١٨
  لينظُر  غَير  مـا  بـين  ركْبـة   :  وقيلَ -١٩
٢٠- مــد ــاِء  مقَ ــذَا  بِاِإلم ه  صــي صختو  
٢١-   ةوـهـرِ شغَي نزِ ميِيمي التذ كْمكَذَا ح  
  نت  شـاهدا ووجه  الْفَتاة  أُنظُر  إِذَا  كُ -٢٢
٢٣- ةوــهشــانُ  ليإِنْ  كَــانَ  الْع  مــرحيو  
٢٤-     كُلِّـه  ـسلَم  ـةجوز  ـنم  كُلٌّ  لَهو  
ــا   -٢٥ هبرــاِء  ل ــاةُ  اِإلم احبم  ــذَاك   كَ
  ضــرورةً  الَّويكْــره  حقْــن  الْمــرِء  إِ -٢٦
٢٧- ــة ــر  :كَقَابِلَ ــا  نظَ ــلٌّ  لَه ــىإِ  ح   لَ

  

   ــد عببِم  ــه يف  ســي ــره  لَ ــن  ينظُ فَم  
ــا  كَفو   ــد عبــي  م ــا  ف نآم  ــر   لينظُ

ــد يزالت  ــاِء  ذَات شالْفَح  ةرــو ى  الْعــو س  
ــدقْــلَ  أَقْصــا  نمقُلْهنا  اتمــلسالْم  ــعم  
  ــنِد نِ  أَسلَيــو ــا  فَقَ نــا  م بى  غَالــر ي  
كَّــدؤــي  الْمــا  فبــا  غَالهنم  ــدبــا  يمو  

ــ همرحكَم ــد عأَب  ةــو ــرِ  خلْ غَي  ــن ا  م  
     ـدهـاقِ  نس  ـعم  أْسالـرـا  وبى  غَالري  
    ـدهاجو  فِْسـكنفَـظْ  لاحـا  وياعو  فَكُن  
  ــد نِ  فَقَييترــو ــي  الص ف  ةــر ــى  س   إِلَ
ـــدمعتضٍ  مـــبٍ  غَـــاميافَـــةَ  عخم  

ـ  ــا  وعنــ ــدوإِالَّ  كَمحرمهـ   ه  كَأَبعـ
  ــد قاعو  هــر ــا  أُنظُ هتعايإِنْ  بــا  و هلَيع  
دــدعــي  التف  هتيــمس  ــنإِلَــى  كُــلِّ  م  
   ــد قَيــرِ  ت يبِغ  ــه مفْهــرِ  ا ــع  النظَ م  
    قَـد  ةرـوى  عـوس  ظُـرني  تجوإِنْ  زو  

  ــاق ح  ــه اجتحــا  ي م  ــر ــدوينظُ   ن  قَ
ــان ــدات  الوِالَ  مكَ سن ــد ــي  التولُّ ا  ف  

  

  قطع البواسري والكي بالنار والرقى وتعليق األجراس 
  والتعاويذ والتداوي باحملرم وحكم احليوانات

  نْ  لَـم  يسـرِ  قَطْـع  بواسـرٍ    ويكْره  إِ -١
ــوٍ  -٢ ضــرِي  بِع ست  ــة ــه  إِ  :آلكلَ نْأَبِن  
  الْكَي  فَـاكْرهن   :بعده  وقَبلَ  اَألذَى  الَ -٣
٤- قَـى  إِ   :كَذَاكالَّ  الر  ـا  رموِبِـآيٍ  وي  
٥-  مــر حــطٌ  م ــه  خلْ ياٍء  فوــلُّ  د   :وكُ
٦-   ـهجـرِ  الْويلَّ  بِغحمٍ    :وـائهب  ـمسو  
ــة ك -٧ ــرارِها  بِ  معرفَ ــا  ِإلض متــح ام  
٨- يفو  ـوكَرِه امِ قَدى اَألغْنوا سـا مصا الْخ  
  وقَطْـــع  قُـــرون  واآلذَان  وشـــقُّها -٩

١٠-  ــم ــين  كُلِّهِ يمــاَء  اآلد صخ  مــر حو  
١١- و )نسحلِّ )يالْحامِ وري اِإلحلُ :فـا  قَتم  
  هاوشـبهِ وغربانُ  غَيرِ  الزرعِ  أَيضـا    -١٢

ــطُّ  اَألذَى   بو:   دــو جــعِ  م ــلٌّ  كَقَطْ ح  
ــــاهقْبع  ــــافَنخالَ  ،تو  ددــــرتت  

ــه نعــالَ:  و ــى  اِإلطْ ــرعلَ قِ  غَي  ــد قَيم  
ــ يلعذَافَت  ق:    ــد ــبٍ  لولَّ ــلٌّ  كَكَت ح  
ــرا ــد حـ ــرِ  تقَيـ ــاقٍ  بِغيـ   م  كَتريـ

  ممـدد   ذَيـلٍ كْـره  جـز    ا  :وفي  اَألشهرِ
ــك قَطْعكَّــ    :لنلْمل  ــه ــدرأُ  بِ ــا  ت مد  

يذعتلدـــنسبِم  ـــهنع  هِـــينالْم  بِـــه  
ــالَ ــررٍ  بِ ــ  ،ض يِيغت دــو عــقٍ  م   ر  خلْ

  مـن  ظَلُـومٍ  ومعتـد     سوى  في  قصـاصٍ 
ــالَ  ــر  بِ ضــعٍ  كَنِ  ي ــنفْ مــد   رٍ  ومرثَ

ــذَا ــرات  :كَ شح  وضِ  داَألرــد قَينَ  ت  



ــ -١٣ ــوث  وفَ ــق  وبرغُ بٍأْكَبــر   رٍ  وعقْ
  مـع  اَألذَى   الَّإِ  :ويكْره  قَتلُ  النمـلِ  -١٤
١٥- يق  لَوورِيحـ  لَ  بِالت أُجِي  مِ  ثُـم ـعم  ز  
١٦-   ـتمي ارِ لَـمي النف وتإِلْقَا الْح مرحيو  
  س قَـزهم تشـمي  :صحابوقَد جوز اَأل -١٧
  عن قَتـلِ ضـفْدعٍ   :ويكْره لنهيِ الشرعِ -١٨
  وحلَّ  دواب  الْمـاِء  غَيـر  ضـفَادعٍ    -١٩
ـ   -٢٠   ويحرم  مصبور  من  الْحيـوان  والْـ
  وإِنْ تر في الْمذْبوحِ فـي الْـبطْنِ ميتـةٌ    -٢١
  مـع  اَألذَى   الَّقَتـلُ  الْهِـر  إِ    :رهويكْ -٢٢
ـ  -٢٣ يا  فمإِو  ـقٍ   هاشكَب  فْـعنو  ارـرض  
  فَأَنـت  مخيـر    :كُن  ملْكًـا تذَا  لَم  إِ -٢٤
ـ  -٢٥ يف  كُني  ا  لَمموا  الَ هو  فَـاعتأَذَ  نى  
٢٦-  ـطَرضلْملَّ  لا  حمو:   مـلَّ  لح هكْـر  
٢٧-     هكْـرـالُ  مأَفْع  اهاِإلكْـر  ـعم  ولَغو:  

  

دـــدعالْم  هـــبشو  ـــاتيحـــرٍ  وبدو  
ــارِ  إِ  ،بِــهبِالن  نهاكْــروفِْســدم  اقــرح  

ــزلْ  إِ  ىأَذَ ي  ــم ــه  الَّلَ ــ  :بِ ــدلَ عأُب  م  
 دــد ــم  يقَ ــوِي  وإِنْ  لَ حــا  ي بِم  ــه   وكُلْ

يخـــدتو  ـــورٍ  نبقَـــدوا  بِمـــيشود  
ــرٍ طَي  اندــر صو    هــب شــد هدهــنِ  و ذَي  

   أَكِّــدتلَــى  الْمع  ــاحسمت  مــرحيو  
ــد تعاضِ  مــر ــرٍ  َألغْ طَي  ــن ثَّمِ  مجـــم  

ــلُّ حت  ــد ــرم  بِأَوكَ ح  ثوــر ــب  ال حو  
كَتلإِنْ  مإِ   :و  ظُرفَـاح  فِْسـدم  ـرذَنْ  غَي  

 ال  ــد فَهــبٍ  و ــيد وكَلْ صالت  ــاد صقْت:  
 ظُرفَـاح  كَتلإِنْ  مو،   ذـؤإِنْ  تو:   دفَاقْـد  

وـابٍ كَدذُب  ـ    :د ضي  ـ  لَـم ط  ـههكُر  رد  
ــا مفَــالَ  الَ  و،  ــد ــورِ  بِأَوكَ مالْخ  ــر غَي  

ـ     ،مِسوى  الْقَتلِ  واِإلسـالَ  ـا  قنالز  ثُـمد  
  

  حكم األكل واملساجد
١-  فْـخن  هكْريو:     فُّسـنتا  وـدـي  الْغف  
  فَالَّـذي   ،بـأْس   فَالَ  :فَإِنْ  كَانَ  أَنواعا -٢
ـ   -٣ م  كُلْ  بِـثَالَثـا  وسالج  ـابِعأَص  ن  
  نكْـره ا  :عِصـب وأَكْلَك  بِـالثِّنتينِ  واإلِ  -٤
ــلٌ  وشــ   -٥ ــاٌء  وأَكْ ــذٌ  وإِعطَ أَخوبةٌر  
  وإِنْ  في  طَرِيقٍ  واسـعٍ  تـبنِ  مسـجِدا    -٦
٧-    كَــدأَوـذْرٍ  بــرِ  عغَي  ـنم  نِـهبالَ  تو  
٨- ــدإِح  مــرحيوــجِدساسِ  بِمــراثُ  الْغ  
  فَإِنْ  كَانَ  عن  أَثْمانِها  ذَا  غنـى  فَكُـلْ   -٩

  ومن  يـبنِ  للَّـه  الْمهـيمنِ  مسـجِدا     -١٠
١١-  ــه بر  ــة نبِج  ــت يب  ــه ــى  لَ نبفَي  
١٢-    قَـةزبو  ـاطخم  أَو  قَـذَاة  نع  نصو  
١٣-   مــر حيوهاؤــر ش  ــم ــه  ثُ يف  ــع يب  
١٤-    ـجِدسقَـابِرِ  مالْم  نـيا  بم  نبإِنْ  يو  
١٥-   ـجِدسبِم  ـتيملَّى  لإِنْ  ص  أْسالَ  بو  
ـ  وكُلْ جالسا فَوق الْيسارِ وناصـبِ  -١٦   الْـ

ــوالَ   جــو ف  ــد نُ  أَيــد حوــامٍ  م ي  طَع  
ي  اى  فهنادحت:  ع  ـ قَد في    دـدعـي  التف  

   دــدممــا  ومههمٍ  فَاكْرقَــائ  ــعمو  
عمنِ    وتنفرالْع  : هكْـرإِ  ا  ـجِدسـانَ  ميت  

اهــر ــه  :بِيسـ ــا    ،فَاكْرهـ   دزِومتكئًـ
ــ ــامٍ  الَ  يضـ ــإِذْن  إِمـ ــددبِـ   ر  تسـ

 ــد تهت  ةعــرِي مِ  الشــي اسرم  ــع م  ــف فَق  
  ــد ــه  الْمتأَكِّ قْفو  ــع م  ــت ــإِنْ  وقفَ   فَ
 ددارو  ــه ــالَحه  بِعـ ــي  إِصـ   وإِالَّ  فَفـ
   دــجسعِ  وكُــولرــالَلٍ  لــالٍ  حبِم  
يدالْقَــذَرِ  الــرــاخِ  وســنِ  اَألوع  هــنفَص  
 دــج سعنٍ  وــي ــن  لُجِ ــا  م م  ــة   وزخرفَ
 ــد ــعٍ  معقَّ يحِ  بيــح صــي  ت ف  ــان هجوو  
    دـجـا  اُسهلقَب  ـنم  نِـيبي  الْمفو  مرفَح  
 ــد شنمــاحٍ  ل بم  ــن رٍ  مــع ش  ــاد شإِنو  

ـ ا:  ثُم  في  االنتهـا   ،وبسملْ  نيميـ محد  



١٧- هكْريـةً     :ومهَألكْـلِ  نمِ  لالْقَـو  قبس  
  ومن  قَبلِ  مسحٍ  فَالْعقِ  الْيـد  واِإلنـا   -١٨
١٩-   قَـد  ـامامِ  الطَّعيلَ  الْقا  قَبعافر  كُنو  
  وجمع  علَى  الزاد  الْعيالَ  يـزِد  نمـا   -٢٠
٢١-  ـهلأَه  تى  قُوا  الْفَتبخأَنْ  ي  أْسالَ  بو  

  

ــت  إِ يالْب  بر  ــن لَكويــد تبــاَء  ي نْ  ش  
ــنِدأَس  نــحالص  لَــك  رفغــتسيو  كــاربي  
ــديمفْــعِ  الْمــلَ  رــامٍ  قَبيق  ــنهِــي  عن  
 دــر ــم  بِتفَ ــن  أَكْلهِ ع  ــم ههانو  ــم لَه  
ــد ــالنبِي  لتقْتـ ــي  ذَا  بِـ ــامٍ  وفـ   لعـ

  

  احتكار القوت وإكرام الضيف واجلار
١-  مــر حم  ــذَاك ــا  فَ قُوت  ــر كتحالَ  تو  
ــترٍ  -٢ شم  قــيِي ضمِ  تــرِي حلتطُ  لــر شيو  
  ومن  غَيـرِ  إِضـرارٍ  فَلَـيس  محرمـا     -٣
٤-   رــع ســي  م بفَر  ريــع ست  مــر حيو  
٥- أْكُلَنإِنْ  تو     ونَ  لَـهعـرِئٍ  فَـادما  دنع  
٦-   نِــههِيم  ــرـزِ  غَيبلْخــا  لكْرِمم  كُـنو  
٧-  اَءهــر ــلْ  ق جعو  ــه أَكْرِم  فَكــي ضو  
  ويعرِف  حق  الضيف  كُلُّ  معالجِ  السـ -٨
٩- ــهوسبع  ــاد ــلُ  باللَّيا  وــرِدــى  صأَت  

  اه  مــن  زاد  وأَبــدى  بشاشــةًفَواســ -١٠
١١-   فُهـيض  ـاترِئٍ  بامذَا  وه  نيب  فَكَم  
  فَالَ  خير  فـيمن  الَ  يضـيف  هكَـذَا    -١٢
١٣-  هــن ضــلَ  ل يخالْب  ــه ــلَ  اللَّ أَالَ  قَات  
  وللْمسلمِ  الْمجتازِ  بِاَألخِ  فـي  الْقُـرى   -١٤
١٥-    ــة ــبن  ولَيلَ ــومٍ  أَوجِ افَةٌ  يــي ض  
ــالَ   -١٦ ــه  بِ تيبأَنْ  ي  ــه لَيع  ســي   ولَ
  وإِنْ خاف منه لَم يجِب مطْلَقًـا سـوى   -١٧
ــا  -١٨ نبِين  ــي صوــلٌ  ي رِيالَ  جِبــا  ز مو  
ـ   -١٩ ـا فَتي ارثُ الْجرويأَنْ س ىإِلَى أَنْ ظَن  
٢٠-    لَـوـالَ،  وطَـاقٍ  ع  دا  سضأَي  ملْزيو  
٢١-    ـارِهج  ـعـا  مالْبِن  هأَلْزِم  أْبي  نمو  
ـ  -٢٢   والَ غُرم في هدمِ الْمخوف سقُوطُه الْـ
  ومن  كَـانَ  يـؤمن  بِالْمليـك  إِلَهِنـا     -٢٣
٢٤- ذــؤكُــلِّ  م  ــنم  ــهعنميو  ــارِهجل  
٢٥-   ةــارصق  قدو  ادــدح  كَّــاندو  
٢٦-    وقُـهرع  ـهنم  ـدتما  يسِ  مغَر  نمو  

       كَـدبِأَو  مـرحي  لَـم  تـرِ  قُـوي  غَيفو  
    ديـدش  قْـتـي  واسِ  فلَى  النع  دـرجعم  

    دـهشفْـعٍ  اصِ  ذَا  نخـي  الـررِ  فخدكَم  
ـــديزالت  ـــياعد  ريـــعســـا  التمتبرو  
     دـهشـا  اعدو  ي  بِـهـادالْه  ـرأَم  فَقَد  
دـــوـــنِ  ججلْعلو  رـــغفَـــةً  صغأَرو  

ــد  فَاقْ مــي  ذَا  بِأَح ــا  ف بحرــلْ  م ــدوقُ ت  
    فَـدـي  كُـلِّ  فَدـوبِ  فلُ  الْجيطـفَارِ  م  
 ــد قوــرِ  م يي  خــذ ــارٍ  ل ا  نــن س  مــؤ ي  
 ــد ــد  مرقَ يطوت  ــر ــه  الْقُ نع  ــب أَذْهو  
   دــرصتــهِرٍ  و سعٍ  مــوج  ــاجِع ضم  
ــدمحم  ــادــرِ  هيخ  ــنا  عدــنسوِي  مر  

  فــي لضفَل ــد زهي  ــم ــلٌ  لَ اصو  قرِز  
ــلَ يقو  : يــد تهــورِ  كَم ــر  والْكَفُ صمو  
ــلَ يقو  : دوــأَج ــدب  بِ ن  ــي هــا  و   ثَالَثً

  ـجِدسى  كَمـأْوم  فَقْد  عى  موارٍ  سرطضا  
  فِْسـدم  فـوخ  رِستحلْيقَطْ  و  طُرضإِذَا  ا  

ــ ــه  مـ ــدبِجِيرانِـ ــربِين  وبعـ   ن  أَقْـ
دــو ــى  فَجـ ــالْبِر  أَولَـ ــربهم  بِـ   وأَقْـ
قَلِّـــدى  الَ  تى  الَ  أَرـــوعدو  مقَـــدت  
  دوــأَج ــاعِ  بِ ــي  اِإلرتفَ ا  فيوــت سإِذَا  ا  
 ــد تعم  هنــم ضيل  نمــؤ إِنْ  يو  رضــم   ـ

   حـالا  صـارج  ذـؤفَالَ  ي  فِْسـدم  ـرا  غَي  
ـــدقوـــورِ  منتـــامٍ  ومحو  ـــشكَح  
كِّـــدنحٍ  مي  بِـــرِيذـــؤت  ـــةغبدمو  
أَطِّــدتــي  الْمــارِ  فــاِء  الْجإِلَــى  بِئْــرِ  م  



  وسيان  مؤذي  النفْسِ  والْمالِ  يا  فَتـى  -٢٧
  ويكْره  أَكْـلُ  الْهجـمِ  إِنْ  يترصـدنْ    -٢٨
٢٩- فَانيإِلَى الض شبى   وـرلَـى الْقع حزامو  
  وكُن  مؤثرا  إِنْ  كَانَ  في  الـزاد  قلَّـةٌ   -٣٠
٣١-   ـمشتفَاح  ا  إِنْ  أَكَلْـتيند  نِيب  عمو  
  واِإلخوانَ  معهم  إِنْ  أَكَلْـت  فَانبِسـطْ   -٣٢
  والَ  تحكين  الْمضـحكَات  فَيشـرقُوا   -٣٣
  والَ  تحقــرنْ  شــيئًا  يقَــدم  للْقــرى -٣٤
ــداوِيا -٣٥ بِ  إِالَّ  تــر ــلُ  الت ــره  أَكْ   ويكْ
٣٦-   نهكْـرا  دـدالْغأُذْنَ  الْقَلْبِ  و  أَكْلُكو  

  

  دــد صــلُ  الْم عف  اهدــا  أَر م  هنــم ضو  
  طَّـرِد مع  اِإلذْن  لَكـن  دونـه  احضـره  وا   

كِّـــدنتلَـــةَ  الْمجخ  ـــهنع  بـــذْهتل  
  ـــدفْننَّ  فَتـــزجعت  كَلَّـــفتالَ  تو  
دـــدست  مهـــرأَث  هِمائفُقَـــر  ـــعمو  
  ــد ــا  ينكِّ كَالَم  ــذْكُر الَ  تو  ــس   ووانِ
  يدا  رالَ  قَــذَرالً  وــونْ  بــذْكُرالَ  تو  

  زرٍ  زِينـــةٌ  للْمصـــردوتعجِيـــلُ  نـــ
دــخ صــرِ  م حِ  غَييــر ــث  ال بِيــلُ  خ   وأَكْ
دــر شــارِ  و مزِ  الْقــو ى  جــر ش  مــر حو  

  

  أحكام الثمار واجلالّلة وآداب الشرب والنوم
١-  طــائ ــارِ  ح ــانٌ  بِأَثْم سإِن  ــر إِنْ  مو  
٢- لْ  ومحالَ  يأْكُلْ  ويل  ةـونغُص  ـنع  لَو  
٣- دمأَح نعو :   ـةاجونَ حطْلَقًـا دم ظُـراَح  
  ولَــيس  علَيــه  فــي  الْمبــاحِ  غَرامــةٌ -٤
  والَ  تطْعمــن  مــن  در  أَنعــامِ  غَائــبٍ -٥
ـ    -٦   ويحرم  زرع  أَو  ثمـار  سـقَيته  النـ
٧- تيقإِنْ  سرٍ     وبِطَـاه  ذَاك  ـدعب  ـنم  
٨-    ـةاسجن  ـنم  ـهفَى  قُوتا  كَانَ  أَومو  
٩-  نمــر ــا  فَح هنم  ضــي الْبــا  و هانأَلْبو  

  والَ  تحظرنْ  إِنْ  كَانَ  أَوفَـاه  طَـاهرا   -١٠
ــاهرا    -١١ ــم  طَ طْعتــامٍ  و ــةَ  أَي   ثَالَثَ
١٢-  لَم  نمـاجِالً  ونَ  عدالْب  حذْبأَنْ  ي  رِدي  
١٣-    زـائـمِ  جةَ  اللَّحرظُـوحالْم  هامإِطْعو  
١٤-    هـوحنانُ  وـرـرِ  الْقمي  التف  هكْريو  
  والَ بأْس عند اَألكْلِ مـن شـبعِ الْفَتـى    -١٥
ـ    -١٦ أَص  ـقـحِ  لَعسلَ  الْمقَب  نسحيابِعٍو  
  ويحسن  تصغير  الْفَتـى  لُقْمـةَ  الْغـذَا    -١٧
١٨-     هـدعـعِ  باضوالْم  نـيـا  بلُ  ميلختو  
١٩-     هـدعبـامِ  وـلَ  الطَّعقَب  ـدلُ  يغَسو  
٢٠-    هـلـلِ  غَسقَب  ـنِء  مرالْم  مون  هكْريو  
٢١- ض  ا  أَوبكُلْ  طَيي  وسِ  الَّـذالْـبو  هد  

  ـــدصرترٍ  مـــاظن  أَو  طـــائبِـــالَ  ح  
دمأَح  نعـ   :  و غَي  ـهنم  ظُـراَح دـدبالْم  ر  

 دوــز ــلْ  الَ  ت ــرمِ  فَكُ ــالَ  غُ ــا  بِ هعمو  
 ــد عببِم  ــوط حم  ــن م  ــر ضــلٍ  ل   كَأَكْ
 ــد ــه  بِأَوكَ نــبِ  م ــب  الرطْ عٍ  بِحرزو  
 ــد ــا  بِأَوطَـ ــجاسةَ  أَو  دملْتموهـ   ــ

  داكْـره  فَقَـطْ  الَ  تشـد   :  أُبِيحت،  وقيـلَ 
ــلَ يقو  : ــد ــرم  بِأَوكَ ح  ــه نا  مــر يكَث  

     ـدا  قِسـهبِيحـلَ  تقَب  هكْـرـلِ  اب  هنعو  
ــدقَيسٍ  مــبح  ــدعب  ــنم  نهكْــرالَ  تو  
   دـهشكَـبِ  ارسِ  إِنْ  تـبلَ  الْحقَب  هكْريو  

 جِســن ــا  ال انيــا  أَح لْفَهع  ــز جي  دــر   ال
كَــدكُــلٍّ  بِأَو  هكُــر  ــعم  ــهصلَــى  نع  

  مــع  التشــرِيك  الَ  فــي  التفَــرد:  وقيــلَ
  ــد ــثُ  أَكِّ ــراف  والثُّلُ اِإلس  وهــر   ومكْ
 دــر ــاقط  بتثَـ ــات  سـ ــلُ  فُتـ   وأَكْـ
 دــو ــغَ  ج ضالْمو  ــن ــتالَعٍ  ثَ إِب  ــد عبو  

ـ    قِ  وجانِـب  مـا  نهـى  اللَّـه  تهتـد     وأَلْ
ـــدقَيم  ـــرومِ  غَيطْعبِـــالْم  هكْـــريو  
 ــد الْيــمِ  و ــان  للْفَ اَأللْبنِ  وهــد ــن  ال م  
ــد ــلٍّ  والَ  تتقَيـ ــن  حـ ــه  مـ   تالَقيـ



٢٢-     ـفنعم  ـرغَي  كْـهرفَات  ـهفْتا  عمو  
  والَ  تشربن  من  في  السقَاِء  وثُلْمة  الْـ -٢٣
  ونح  اِإلنا  عن  فيك  واشـرب  ثَالَثَـةً   -٢٤
٢٥-  هبــر شــلٌ  و ــاٌء  وأَكْ ــذٌ  وإِعطَ أَخو  
٢٦- يةُ  اَألذَى وــر اشبى  منمــالْي ــره  بِ   كْ
٢٧-  هكَــاؤاتــا  وبِه  ــهلَيعن  لْــعكَـذَا  خ  
  ونومك  بعد  الْفَجرِ  والْعصرِ  أَو  علَـى  -٢٨
  ويكْره  بين  الظِّـلِّ  والْحـر  جِلْسـةٌ    -٢٩
٣٠-     لَـمو  ـوتيالْب  اتيح  لُكقَتقُـلْ وت  
  وأَبتــر  حيــة  ،وذَا  الطُّفْيتــينِ  اُقْتــلْ -٣١
  ويكْره  نوم  فَوق  سطْحٍ  ولَـم  يحـطْ   -٣٢
٣٣-    انِـهجيـي  هـرِ  فحالْب  كُوبر  كَذَاك  

  

  ــد ــارِعِ  أَقْت بِالشــا  و ــبٍ  رِزقً ائالَ  عو  
ــرنْ  ــا  وانظُ إِن   درــز ــا  ت صمو  ــه يف  

   يـدص  ـنمى  لوأَر  ا  ثُـمرأَما  ونأَه  وه  
  ئًـــا  زِدكتمو  ـــههفَاكْر  اهـــرسبِي  
     يدالـر  ـهفـا  أَنثْـرِ  من  ـعم  هاخسأَوو  
    دـهشا  ـرِها  ظَهرى  وـرسالْي  هـدلَى  يع  

فْعرو  قَفَاك      دـدـا  أُمهتأُخ  قـلِ  فَـوجالر  
 دــد متــى  الْم الْفَت  ــه جــى  و ــوم  علَ نو  

  ذْهـب  سـالما  غَيـر  معتـد    أَ  :ثًا  لَـه ثَالَ
ــد  إِ عــا  ب مــو ي  ــذَان ىير،  ــد   أَو  بِفَدفَ

يدــر ــن  ال م  فــو خــرٍ  ل جِيحبِت  ــه لَيع  
  النسا  في  السفْنِ  في  نـص  أَحمـد    ووطِْء

  

  النذر والشهادة وحكم شاهد الزور وشارب اخلمر
  والَ  تفْعلَن  النـذْر  مـا  النـذْر  سـنةٌ     -١
ــا -٢ بالــرِ  ج يلْخل  ــذْر الن  نــب سحالَ  تو  
٣-     بـدـلُ  إِذْ  نعالْف  امرح  سلَيفَـا والْو  
٤- ــبصنةَ  مادــهــا  أَنَّ  الشمالع  كُــنو  
ــق  ذَا -٥ نِ  حقَيــرِي ــالَح  للْفَ ــا  ص هيفو  
٦-    ـةيرف  ةادـهش  ـنع  اطيتحذَا  ا  كُنو  
ـ   -٧   وتوجِب  لآلتي  بِها  في  مقَامـة  الْـ
٨- ري  الْوادالْه  ذَّرح  كَمو ةادـهش  نى  ع  
٩-     ةـرلَـى  كَبِيورِ  أَعلُ  الـزا  قَالَ  قَـوأَم  

١٠-   ــه فْسن  ــك لهرِ  يوــالز ــةٌ  بِ عبفَأَر  
  كَفَى  زاجِرا  عن  ذَلكُم  كُـلُّ  عاقـلٍ   -١١
  ويحرم  في  الْحالَينِ  جعـلٌ  وقيـلَ  الَ   -١٢
١٣-   هــد نع  ــن موــه برل  ــد بِح  ــم   علْ
١٤- لَولَ ويى قوعسِ دكاعإِنْ و شخةَ  تكَثْـر  
١٥-  ـــةبثُومالَ  ل  ـــادشِإلرل  بــدنيو  
  وحظْر  شهادات  الْفَتى  بِِسوى  الَّـذي  -١٦
١٧- دري ونغالْم عافصالْمو  ـعـ  ذَوِي م   التـ
١٨-  بالَعـ    و   شطْرنجٍ  ونـرد  لفعلـه  الْـ
ــامرا -١٩ ــا  أَو  مقَ ــاً  بِه ــانَ  عباث   إِذَا  كَ

    ــد شرمو  ــاد ــلِّ  ه ــن  كُ م  ــه   لفُقْدانِ
ــراق  الْبخيــ خم  ــذْرــلِ  النبدــدشلِ  الْم  

    دـنسقِ  مـدص  ـعم  ابِ  اللَّـهتي  كف  بِه  
    دالـر  ـنقُـوقِ  ملْحفْظًـا  لنِ  حيالد  نم  
ـــدحجتـــةُ  الْمما  ذـــربتـــانُ  وصي  
    ـي  غَـدنِ  فمـيهالْم  طـخلُ  إِلَى  سوؤت  

  أَسـنِد   ـجحيمِ  روى  هـذَا  ابـن  ماجـةَ   
 ــد ــى  وتوعـ ــد  أَتـ ــزورٍ  بِتهديـ   بِـ
    ـدنِ  قَييحيـحالص  ـي  لَفْـظف  كرالش  عم  
ـــدمعقَـــاضٍ  تظْلُـــومٍ  ومـــاغٍ  وبو  
    دـهنِ  شـيع  ـنورِ  مالـز  دهِيقُوطَ  شس  
   ــد ا  قاَألدــا  و نيــلَ  أَنْ  ع يقــرٍ  و   لفَقْ

ــ فَتدــه شيــا  ل إِنْ  شــى  و   رك  اَألذَى  أَولَ
   دوبِـأَج  جِـبـلْ  أَوظًا  بعى  وأَب  ا  أَونالْخ  
   دـهأَش  ـبجـا  أَوم  رغَي  قْدلَى  كُلِّ  عع  
   ــدق  ــهلَمعاِء  يعرــتساال  قَــاتبِأَو  
  ــد شرتو  ــد هــاصِ  ت ــمسخرِ  والرقَّ   ـ

ــح ــرد  ـ غــامِ  الْم مالْح  ــاب لَعو  امر  
 ددارةَ  وادــه ــه  الشـ ــراقاً  امنعـ   وسـ



  ومــن  يقْتنِــي  لُألنــسِ  أَو  لفراخهــا -٢٠
٢١-    ـوِهحنـاعٍ  وجِم  ـنم  رس  يفْشمو  
  ومن  يدخلَ  الْحمام  من  غَيـرِ  مئْـزرٍ   -٢٢
٢٣-     ةروـرـرِ  ضيغل  ـهلَيرِج  ـدم  نمو  
  وزاعم  جمـع  الْجِـن  ثُـم  منجمـاً     -٢٤
ـ   -٢٥   ولَعاب  أُرجوحٍ  ورفْع  الثِّقَـالِ  والْـ
ـ  مـن  عوضٍ علَى لُعب يحتوِي وأَنْ -٢٦   الْـ
٢٧-   ــه ــر  بِاجتنابِ ــار  ميِس مق  ــذَاك   فَ
٢٨-    مـرحم  ـهنـلٍ  فَمعج  نلُ  عخإِنْ  يو  
ـ  تحظرنْ الَ الشطْرنج اَكْره وقيلَ -٢٩   فَبِالتـ
  والَ  بأْس  في  لُعـبٍ  بِغيـرِ  أَذَى  والَ   -٣٠
ــا   -٣١ هــورِ  فَإِن ملْخباً  لــر ش  ــاك إِيو  
  ذَنـب  معظَّـم  أَالَ  إِنَّ  شرب  الْخمرِ   -٣٢
  فَيلْحق  بِاَألنعـامِ  بـلْ  هـو  دونهـا     -٣٣
  ويسخر  منه  كُـلُّ  راٍء  لسـوِء  مـا    -٣٤
  يزِيلُ  الْحيـا  عنـه  ويـذْهب  بِالْغنـا     -٣٥
٣٦-    ـتعمجـا  تهيف  الـذَّم  فَاتكُلُّ  صو  
ـ   -٣٧   ي  بِتحرِيمهـا  لمـن  فَكَم  آيـة  تنبِ
  وقَد  لَعن  الْمختار  في  الْخمـرِ  تسـعةً   -٣٨
٣٩-  نــذِّب عشِ  أَنْ  لَيــر الْع  بر  ــم أَقْسو  
  وما  قَد  أَتى  في  حظْرِهـا  بـالغٌ  إِذَا   -٤٠
  وأَجمع  علَى  تحرِيمها  كُـلُّ  مسـلمٍ   -٤١
  دمانها  إِحـدى  الْكَبـائرِ  فَاجتنِـب   وإِ -٤٢
  ويحرم  منهـا  النـزر  مثْـلَ  كَثيرِهـا     -٤٣
  فَمـا  جعــلَ  اللَّــه  الْعظــيم  دواَءنــا  -٤٤
  وكُـلُّ  شـرابٍ  إِنْ  تكَـاثَر  مسـكرا     -٤٥
ـ   -٤٦   اًومن  أَي  شيٍء  كَانَ  يحـرم  مطْلَق
  بِمـا  مزِجـت  إِنْ الْمضـطَر  لظَما سوى -٤٧
٤٨- ــهذْتبتــا  انميف  مــرِيحالت  ــتثْبالَ  يو  
  والَ  بأْس  بِالْفُقَّاعِ  إِذْ  لَـيس  مسـكرا   -٤٩

  

ــدقْصم  ةــحصل  ــعنمي  ــبِ  لَــمالْكُت  أَو  
   دـهشبِم  نـيص  فـري  الْعا  فم  افكَشو  
دــو عي  ــا  لَــم ــاسِ  مالن  نــي أَكُــلُ  بيو  

ــ ــد وخاطَ شحــاَء  بِم سشِ  النــالْفُح   ب  بِ
  دــر ــؤجر  ال مــاً  و ــاالً  أَو  قَصاص مرو  
دــو عيٍ  مــع سحٍ  وــب ــي  س ابِقِ  فســـم  
  دـداصو  هظُـرا  احهضعب  نم  أَو  انِبوـج  
 دــدهم  ــرأَم  آنــي  الْقُــرف  ــرـى  اَألمأَت  

و  دــر كَن دــد ا  اَعهِهِمــب شجٍ  ونــطْر ش  
دــر ــه  أَردده  الَ  بِالْمصـ ــكَثُّرِ  منـ   ــ
دـــوعالْم  ـــقَافكَالش  ـــهيف  ـــاَءةند  
    غَـد  ـعمِ  مـوـي  الْيف  دبالْع  هجو  دوست  
   دــدسالْم  ــيماَألد  ــفَاتــلُ  صزِيي  

 ــي  أَفْع ــطُ  ف ــد يخلِّ تهم  ــر غَي  ــه ال  
دــد ــه  والتبـ ــن  تخليطـ ــايِن  مـ   يعـ
ــد ــلِ  الْمعربِ قَتــا  و شــي  الْفَح ف  ــع قويو  
  ــنِد ــورِ  فَأَس الْفُج  أُم  تيــم ــذَا  س   كَ
   ــدجمــابِ  الْمتالْك  ــاتآي  ربــدت  

 ــرِ  م يخ  ــن ع  داوــو  د أَب  اهورــد شر  
   ــد محم  ــن ع  ــد مأَح  اهوــا  ر هلَيع  
 ــد ــواترِ  فَاهتـ ــد  التـ ــه  حـ   تأَملْتـ
 ــد ــارِ  خلِّ ــي  الن فــا  و هنحبِيم  ــر   فَكَفِّ
  يــد تهتــالْفَالَحِ  و ــى  بِ ــك  تحظَ   لَعلَّ
ــدعاُء  فَابالــد  ــيــلْ  هاٌء  بود  ــتسلَيو  

ــا بِم    ــد مأَح  ــة ــور  بِملَّ ــو  محظُ ه  
 دــد فَاع  ــر مالْخو  رــز الن  ــه نم  مــر حي  
  ــد قَيــرِ  ت يــاً  بِغ ــانَ  مطْبوخ ــو  كَ   ولَ
 ددزــاً  ا ــتص  إِجماعـ ــروي  وللْمغـ   يـ
ــدبزي  ــا  لَــمم  هبــرشا  ــلَ  الــثَّالَثيقُب  

  بــلْ  إِنْ  يبقِّيــه  يفْســد    والَ  آيِــالً
  

  االستمناء واألميان وقذف احملصنات وما يترتب عليه
ــد       وعزر  منِ  استمنى  ولَم  يخـف  الزنـا   -١ عوتو  هــم ــي  جِس ا  فرــر الَ  ضو  



٢-   فَـةوخ  فَقْـد  عم  هيلْ  فب  دمأَح  نعو  
  وقَد  نقَـلَ  الْبنـاِء  تكْفيـر  مـن  رأَى     -٣
٤-     ـهنِ  فَإِنـيمكَـذْبِ  الْي  ـنم  ذَارِكح  
٥-    ـةظَالَم  ـنم  ـكالا  هجِإلن  جِبأَوو  
٦-     ـهطَاعقْتبـاً  الا  كَاذـدهـولِ  عي  نمو  
  والَ  شيَء  فـي  إِيـالَ  الْمحـق  تيقُّنـاً     -٧
ــك  جنــ   -٨ نود  ــه ــن  اللَّ   ةًوالَ  تجعلَ
ـ    -٩   ويكْره  تكْثير  وإِفْـراطُ  صـادقِ  الْـ

  ومن  يك  خيرا  حنثُـه  فَهـو  سـنةٌ    -١٠
١١-     هقـدص  ـعم  انِـهمـي  أَيف  أْسالَ  بو  
  وحرم وقيلَ اكْره يمينـاً بِمـن سـوى    -١٢
١٣-  نم  ريكْفالت  جِبالَ  يو  فـالح  ثنح  
١٤-     كَلَّـفـرِ  مـانُ  غَيمأَي  ـدقعنت  لَمو  
  وندب  وقيلَ  أَوجِـب  تبـرر  مقِْسـمٍ    -١٥
١٦-    ـبصت  أَجِـب  لْ  بِاِإللَـهسوتي  نمو  
ــرةٌ -١٧ كَبِي  اتــن صحالْم  ــذْف   أَالَ  إِنَّ  قَ
١٨-  ـادةَ  الْها  أُمأَي   ـننَّ  عـوهنـا  تي  أَم  
  وذَلك  عقْبى  الْجورِ  من  كُـلِّ  ظَـالمٍ   -١٩
  تعم  بِمـا  تجنِـي  الْعقُوبـةُ  غَيرنـا     -٢٠
  وقَــاذف  أُم  الْمصــطَفَى  أَقْتلْــه  بتــةً -٢١
ــك  رِدةٌ  -٢٢ ــاً  وذَلـ ــه  أَيضـ   وقَاذفُـ
  ذَا  كُفْــرٍ  فَأَســلَم  أَبقــه وإِنْ  كَــانَ  -٢٣
٢٤-    ـهلْمـلَ عـرِئٍ قَبإِم قَذْف نم ابت نمو  
٢٥-  ـهنذَرأَحى  وري  ظُلْمِ  الْوف  اللَّه  فخ  
  والَ  تحسبن  اللَّـه  عـن  ذَاك  غَـافالً    -٢٦
٢٧-    ظُلْـمِ  ظَـال  ـنلْمِ  عبِالْح  رِرتغمٍفَالَ  ت  
٢٨-    ظَّـمعم  ـبـاسِ  ذَنالن  أَالَ  إِنَّ  ظُلْم  
  ويرجى  لغيرِ  الظُّلْـمِ  غُفْرانـه  غَـدا    -٢٩
٣٠-    ـهالبِم  ـحشا  ييني  الـدكَانَ  ف  نمو  
  فَالَ  تغترِر  ممن  يسـامح  فـي  الـدنا    -٣١
  فَهـو عـنِ الرضـى    إِذَا كَانَ دين الْمرِء -٣٢
  ومـن  قَتــلَ  الزانِـي  بِزوجتــه  فَــالَ   -٣٣

 دــد ــرِ  تشـ ــه  بِغيـ ــةُ  تنزِيـ   كَراهـ
ـ       دمســبةَ  أَصــحابِ  النبِــي  محمـ

   ــد معتإِنْ  ي  ــه ــخطَ  اللَّ س  ــب   لَيوجِ
  ــد ــالَحِ  مفِْس بٍ  ِإلصوــد نمل  بــد نو  
 ــد عبيو  ــه لَيع  ــب ضغــرِئٍ  ي إِم  ــق بِح  
   دــوفَج  ــرــالَ  أَبي  اِإليــدفْتإِنْ  يو  
  يــد تعقِ  تــاف نــذْبٍ  كَالْم ك  ــان مبِأَي  

نِ  ليمـي    دـدعالت  ـدنبِ  عالْكَـذ  فـوخ  
   ـدفْتي  ـقي  الْحـذي  لى  الْقَاضلَد  بدنو  
 ــد تعــلِّ  م ــن  كُ ــلُ  م أْوِيالت  ــع   والَ  ينفَ
  ــد قَيت  ــم ــندت  أَو  لَ أَس  ــه ــه  لَ   اِإللَ
يجِــدومــي  وبر  بِاللَّــه  فــالى  حــوس  

  مواتيـــه  وإِنْ  لَـــم  يعـــود مرِيـــدا 
 ــد نْ  قــرِز ا  أَبرــاه ــررٍ  أَو  ظَ ــالَ  ض   بِ
 ــد شرم  ــر يخ  هــن ــا  س رٍ  مــر ــالَ  ض   بِ
 ــد عوــا  بِالت هميظعــي  ت ف  صــن ــى  ال أَت  
 دــو عتــا  الْم يالْح  ســب ــا  ح ــوبٍ  بِه ذُن  

ــا  ثُــ  نــى  الز قْبعو ــد يزالتــا  و بالر  م  
ــدتعــا  كُــلُّ  مــقَى  بِهشا  يغَــدــا  ونه  
 دــو هذَا  ت  ــالَمٍ  أَو ــانَ  ذَا  إِس ــو  كَ   ولَ
  ــد ــتالً  بِأَوكَ ــالَم  قَ طَ  اِإلســق سالَ  يو  
   يـده  ـنم  ـحفْلي  اللَّه  دنعلَى  وي  اُألوف  

ــه  لَــ  ليلحتو ــد ــي  الْمتأَكَّ ف  ــر بي  م  
    ـدلَـى  الْيع  نيمالظَّـال  ـضع  موي  فخو  
ــدــا  إِلَــى  الْغش  ــنمــي  للمي  ــهنلَكو  
  ــد ي  ــن عالً  وــي ــذًا  وبِ أَخ  ذْهأْخــي س  
 ــد عوبِالت  ــه مرِيحــي  ت ف  صــن ــى  ال أَت  

  لُــوم  يقْــتص  فــي  غَــدوإِنْ  يشــأ  الْمظْ
 ــد بؤــذَابِ  الْم الْع  مــو ي  ــه ــف  بِ فَكَي  
  ــد شرتو  ــلَم ســاسِ  ت الن  ــوق   وأَد  حقُ
     دـهشبِم  ـفكَي  ـقبي  فـوي  ى  لَـمتم  
    يـدالَ  يمِ  وـي  الظَّلُـوف  ـهلَيع  اصصق  



  وإِنْ  لَـم  يصـدقْه  الْـولي  والَ  أَتــى    -٣٤
  

  منه  والْهـــدبِبينـــة  الْعـــدوان  ضـــ
  

  القتل بغري حق وما يترتب عليه والرجوع إىل اللَّه تعاىل
  وإِياك  قَتـلَ  الْعمـد  ظُلْمـاً  لمـؤمنٍ     -١
ــادرٍ -٢ ــد  قَ عوت  ــه نا  عــر ــى  زاجِ   كَفَ
ــؤوالً -٣ ــا  م هيف  ــه ــالَ  عبداللَّ ــد  قَ   فَقَ
  نارِ  مـن  غَيـرِ  مخـرجٍ   وتخليده  في  ال -٤
٥-     ـرِكشـرِ  مغَي  ـنع  اللَّـه  فْوإِالَّ  فَعو  
٦-   ــة بوبِت  مــي ظالْع  ــه ــتغفر  اللَّ ستو  
٧-  ــة غْببِر  نــي بِتخــاَء  الْم عو  دعــد تو  
  فَإِنَّ  الَّذي  تدعوه  يـرزق  مـن  عصـى    -٨
٩- منلَكـ   و   ا  صدق  الرجـاِء  مفَـاتح  الْـ

  وقُلْ  بِانكسارٍ  قَارِعـاً  بـاب  راحـمٍ    -١٠
  إِلَهِي  أَتى  الْعاصـونَ  بابـك  ملْجـأً    -١١
  إِلَيك  فَررنـا  مـن  عـذَابِك  رهبـةً     -١٢
١٣-    نـامض  ـتي  أَنرِ  الَّـذَألمل  اكنوعد  
ــ -١٤ ــا إِلَي ــاِء  أَكُفَّن جا  بِالرندــد م  ك  
١٥-  قُلْ  لَـه  اللَّه  ةيشخ  نم  بحتني  نمو  
١٦-   ـتمرح  اللَّـه  ةيشخ  نم  كَتب  نيفَع  

  

  ــد فَسى  التــر كُب  كــر الش  ــد عب  كــذَل   فَ
   ــد تعم  ــد يلخت  ــم ــنٍ  ثُ لَعــارٍ  و بِن  
ـــدمعتـــلِ  الْمـــابِ  الْقَاتتفْـــي  مبِن  
   ــد ــازى  يخلَّ جإِنْ  ي  اهــو ــالَ  س   وقَ
   دــد عــآيٍ  م ــا  بِ بــا  أَن كَم  حــي   فَِس
  ــد هجالْم  ثيغــت سالْم  ــف ــع  كَ   وترفَ
     دفْـرـلِ  مـا  اللَّيجـي  دـقٍ  فاَء  غَرِيعد  

  مطيــعِ  ومعتــدي وفَــاتح  بــابٍ  للْ 
    ـدهاجـلَ  وـغِ  الْفَضتابو  عنِ  فَـادائزـخ  
  يــد تبــلِ  ي اضــبٍ  بِالْفَو جِيــبٍ  م قَرِي:  

يدــي ســي  و بر  ــك نا  مــو ــونَ  عفْ جري  
 دــع اسو  ــك ــن  جنابِ ــا  ع ندطْرــالَ  ت   فَ

   ــف لخم  ــر ــا  غَي ي  ــه تابإِج ــد عوم  
ــدالْي  رــافــى  صالْفَت  در  ــنم  ــاكاشفَح  
ــدبعكُــلَّ  الت  تزــراحلَظَــى  و  طَفَــأْت  
   دـدسالْم  ثيـدالْح  ـصي  نارِ  فلَى  النع  

  

  الصالة وما يتعلق ا ومن جحدها أو جحد ركنا من أركان اإلسالم 
   أو استهزأ به أو ادعى النبوةأو جحد ربوبية اللَّه تعاىل

  علَى  الصلَوات  الْخمسِ  حـافظْ  فَإِنهـا   -١
٢-     كَلَّـفمـا  لهكرـي  تـةٌ  فصخفَالَ  ر  
٣-  ــه نَء  قَرــر الْم  جِبوــت ســا  ي هالمبِإِه  
ــا  -٤ نبِين  ــالَة ــي  بِالص صوالَ  يــا  ز مو  
  ي سـبعٍ وذي الْعشـرِ فَاضـرِبن   بِها مر بنِ -٥
  وأَوجِب  علَـى  ولـيهِم  أَمـرهم  بِهـا     -٦
٧- كَلَّــفم  ــن ا  مــه ضعب  ــا  أَو هتفْوِيتو  
  ومن  جحد  اِإليجاب  كَفِّـره  إِنْ  يشـأْ   -٨
  كَذَا  كُلُّ  مجموعٍ  علَى  حكْمـه  متـى   -٩

  فَمن  جحد  اَألركَانَ  أَو  حرمةَ  الزنـا  -١٠
١١-   ـعمجكْـمِ  مرِ  الْحظَاه  نا  مهاهبأَشو  
١٢-   ثْلُـهـلُ  مهجي  سلَي  أَو  بتي  لَم  نفَم  

  يــد تهــلِّ  م ــى  كُ ــروضٍ  علَ ــد  مفْ   آلكَ
 ــد ــي  غَ ف  ــب اسحــا  ي هنــا  ع لُ  مأَوو  
     دـذْوم  ـرـي  شـانَ  فامه  ـعنَ  موعبِفَر  
  دـذْوطْـقِ  من  نى  كَلَّ  عتح  توى  الْملَد  
 دــد شو  هِمــي ــب  علَ ــذَا  أَوجِ ــه  كَ نعو  
دــدست  مهــناعِ  مــالَةَ  الْــوص  حــحصو  
   فَقْــد  طـرش  ــعِ  أَوملْجى  لـوس  امـرح  
ــدبعــلِ  التأَه  نــيــا  بى  مــدارِ  الْهبِــد  
  ــد عبالْم  ــي فنَ  الْخوا  درــاه ــن  ظَ   يكُ
ــدحجي  ــزبالْخــاِء  وــلِّ  الْمحــرٍ  ومخو  
ــد ــه  وأَرشـ ــلٍ  عرفَنـ ــه  لجهـ   علَيـ
 دــد ــيف  فَاقْ بِالسو  ــر ــوده  يكْفُ حجمل  



١٣-  همـوصناً  وهسِ  ومى  الْخدإِح  ارِكتو  
١٤-     ـهظَن  ـعم  هجِيرمو  لَـهقَب  تـوالْم  
١٥-    ـفَةً  لَـهص  أَو  ـالَّقالْخ  دحج  نمو  
١٦-   ـولَهسر  أَو  هـبس  نم  لَ  أَوسأَوِ  الر  
١٧-   ــه ــة  لَ آي  أَو  ــه ــتهزِئٍ  بِاللَّ سمو  
١٨- ــةنقَرِي  أَبٍ  أَو  أَو  كــرِيى  شــوعدو  
ــاً  -١٩ ــر  أَيض ــوة   ويكْفُ بنعٍ  لــد م  
٢٠-  ةهـبرِ  شغَي  نم  رظُوحلَّلَ  الْمح  نمو  
٢١- لَّهحــتسا  ــهنــلِ  مأْوِيإِنْ  كَــانَ  بِالتو  
  ومن  أَكَلَ  الْخنزِير  أَو  نحوهـا  فَـالَ   -٢٢
٢٣-   نـاطب  الْكُفْـرو  الَماِإلس  رأَظْه  نمو  
٢٤-   رِهبِِسـح  هوكَفَّـر  قَد  نم  كْمكَذَا  ح  
٢٥-    ـالً لَـهسرم لْـقِ أَوالْخ بر بس نمو  
  وعن أَحمد أَقْبلْ توبةَ الْجمـعِ إِنْ يـرى   -٢٦

  

ــ جحو دمــر س  كــر ــاً  ت ــاةً  ناوِي   ا  زكَ
 ــد عا  بِأَبــر ــه  كُفْ ــب  فَاقْتلْ تي  ــم   إِذَا  لَ
    ـدحوالْم  ـبِ  اِإللَـهكُت  ـنم  ضعأَوِ  الْب  
ــد معكَالت  ــر ــزحٍ  كَفَ ــانَ  ذَا  م ــو  كَ   ولَ
 يــد ه  ــو ــره  وأَدبِ  ولَ ــلِ  كَفِّ سالر  أَو  

ــه ــدد   لَ أَع  ــر ــلُّ  ذَا  كُفْ ــد  كُ يلو  أَو  
 دــع ســلُّ  م ــديقه  كُ صــي  ت ف  ــر   ويكْفُ
ــدشرت  هالِ  كَفِّــرــو اَألمفْسِ  وــن   عــنِ  ال
 ــد شربِم  نبِيــت ســى  ي تح  ــر ــالَ  كُفْ   فَ
   دــر جــلٍ  م ــذَا  بِأَكْ ــا  ه ي  هــر   تكَفِّ

ــد زِن  كــذَل ــاردد فَ ــاب  فَ ــى  ت تم  قي  
يــد أَنْ  ه  ــد عب  هــر ــرر  كُفْ ــن  يتكَ مو  
   ددــرــرِ  تيبِغ  مــتحالَِء  اــلُ  أُوفَقَت  
    ـدتهي  تلـيكَـالْكُفْرِ  اَألص  قـدالص  لَك  

  

  األذان وصالة النافلة وقراءة القرآن وصالة اجلمعة
١-  ـؤثْلَ  الْممو   هتعـمـا  سقُـلْ  إِذَا  م  ذِّن  
  وعنــد  فَــراغٍ  منــه  فَاســأَلْ  وســيلَةً -٢
  وبعد  النـدا  قَبـلَ  اِإلقَامـة  فَـادعونْ     -٣
  ومن  خيرِه  أَنْ  تسأَلَ  الْعفْو  يـا  فَتـى   -٤
ــةً  -٥ امــو  إِم ــرِء  يعلُ الْم  ــلُ  أَذَان فَضو  
٦- ــه تيالً  بِبــي ــرِء  لَ ــلِ  الْم ــلُ  نفْ أَفْضو  
  والَ  تخلــين  اللَّيــلَ  مــن  وِرد  طَــائعٍ -٧
  وإِنْ شئْت فَاجهر فيه ما لَـم تخـف أَذًى   -٨
٩-    هنـأَمسفْسِ  الَ  تقِ  الـنطَـو  رذْ  قَدخو  

  رِ  اللَّـه  جاهـدا  فَإِنْ  لَم  تصلِّ  فَـاذْكُ  -١٠
  فَالَ  خير  في  عبد  نؤومٍ  إِلَى  الضـحى  -١١
١٢-    لَهـؤـطَ  سعلٍ  يـائس  نلْ  مه  هيادني  
١٣-    ـزِدالَ تلَـى وأَو ـوفَه متعِ فَاخبي السفو  
ــارِئٍ  -١٤ ــدبرِ  قَ ت  ــع الً  مــي ــإِنَّ  قَل   فَ
  رأَنْ  إِما  أَممـت  خـالَف  مـا   والَ  تقْ -١٥
١٦-    فَـهري  حـائسالْكو  انِـبةَ  جزمحو  
  ويكْــره  أَنْ  يقْــرأْ  بِأَلْحــان  كَالْغنــا -١٧

    ــد شرتو  ــاب ــلْ  تثَ عيــلْ  إِذَا  ح قوحو  
    ـي  غَـدةَ  فـفَاعى  الشتـؤى  تررِ  الْويخل  

ي ددــر ــرِ  ت يــي  ذَا  بِغ ا  فعــد ــاب  ال ج  
  ــد هى  أَالَ  أَجــر أُخــا  و يند  ــة يافعو  
    دـوجو  رتكْسِ  فَـاخـلَ  ذَا  بِـالْعيق  قَدو  
دــجفَاس  داوثْــلَ  دم  ــفنِص  لْــوت  فَقُــم  
  دــو جا  تــر س  ــه يــو  ف ــك  تتلُ   بِحزبِ

  اد  شـــيطَان  وإِيقَـــاظ  رقَّـــدِإلبعـــ
 ــد جهالت  ــد نمِ  عوــالن ــتعن  بِ ســلْ  ت قو  
دــد سو  ــت ينــا  ج ملْ  مقــت اسو  ــب تو  
 ــد صرــاً  بِم ــوالً  رقيب ي  محــت ســا  ي أَم  
 ــد ــه  ويؤيـ ــر  لَـ ــتغفرِ  يغفَـ   ومسـ

  يومٍ  تصـب  سـنةَ  أَحمـد    علَى  الثُّلُث  في 
  دــر سترٍ  وــع ــذُذْ  كَش هــالَ  ت ــر  فَ أَب  
ــدعبتقْــلَ  وــرِ  تصالْع  ــلُ  ذَاكأَه  ــهلَيع  
  ــد ــي  الْمؤكَّ ــةٌ  ف هوكْرــا  م ماهلْتفَك  
  دــد شو  مــر ــاً  فَح ــرت  حرف إِنْ  غَيو  



  وكَيف  تشأْ  فَاقْرأْ  بِالَ  حـدث  علَـى   -١٨
١٩-   ــة ــالَمِ  بِآي ــدالُ  الْكَ إِب  مــر حيو  
ــ -٢٠ ــأَخر ويكْ ت  نــي عباَألر  ــد عب  هر  
  وإِنْ  خاف  من  نِسيانِه  أَحظُر  وسـنةٌ  -٢١
٢٢-   ـهلأَه ـعيمجت ثُم سكفَاع فيي الصفو  
  ويشرع  للشـكْرِ  السـجود  لطَـاهرٍ    -٢٣
٢٤-   خـتسـالَةَ  اا  صرأَم  مرلِّ  إِنْ  تصوةار  
  وما  عرضت  من  حاجة  صلِّ  وابتهِـلْ  -٢٥
٢٦-    ظَنـافنِ  حـائَيشالْع  نـيب  ةتلَى  سع  
٢٧-   ـةاجـرِ  حغَي  نفْلِ  مالن  قَطْع  هكْريو  
٢٨-   ـيتكْعبِ  بِرووِ  الـذُّنحإِلَى  م  رادبو  
٢٩- ــد ــاد  ال مإِنَّ  عوــة نِي  ــالَص نِ  إِخي  
٣٠- ــهــامِ  فَإِن قِ  اِإلمــب س  ــنع  ــاكإِيو  
٣١-    هتـيصـا  علَم  انِي  ثُـموي  التى  فعس  
  وفي الْخمسِ أَلْزِم في اَألصـح الرجـالَ   -٣٢
ـ   -٣٣   ولَيس  بِمكْروه  صالَةُ  الْعجـائزِ  الْـ
٣٤- د  بدنو   هـالَتص  لْـفِء  خـراُء  الْمع  
  وإِياك  والتفْـرِيطَ  فـي  جمعـة  بِهـا     -٣٥
  فَفي  يومهـا  يعطـي  الْمزِيـد  لفَـائزٍ     -٣٦
  وفي  تركها  من  غَيـرِ  عـذْرٍ  ثَالَثَـةً    -٣٧
  ويشرع  غُسلٌ  يومها  عنـد  قَصـدها   -٣٨
٣٩- و  ــه امِإلم  نــد ــاشٍ  م م  ــر يكبت  
  ويدعو  ويقْرأْ  سورةَ  الْكَهـف  مكْثـرا   -٤٠
٤١-  مهــام إِالَّ  إِم  ــاس ــى  الن   والَ  يتخطَّ

  

  واكْـره  الْموضـع  الـردي     وبِالطُّهرِ  أَولَى
 ــد قْصــلَ  م ين  ــه تاطَبي  خــذ ــد  الَّ يفت  
     ـدمأَح  ـصلَـى  نـذْرٍ  عمٍ  بِـالَ  عتخل  
    يـدـا  عي  مـتا  الْخـتي  الشلٍ  فلِ  لَيبِأَو  
    ـدمحيو  وعـديو  ـوببحمِ  مـتى  الْخلَد  

ـ  ــدفُوعِ  شـ مل دــد جــلٍ  م فَضل  أَو  ر  
   دــد ست  عــد رِ  تــأْثُو بِالْم  ــد عإِنْ  بو  
    دـنسمـي  ذَا  وـاَء  فج  لٍ  قَـدسرم  فَكَم  
 ــد محــاَء  ت ــا  ج حٍ  كَمــبِي ســلِّ  بِت صو  
ــد ــرضٍ  مؤكَّ ــرم  كَفَ ح  ــد مأَح  ــن عو  

ــاَء  ج  ــا  قَــد ــابٍ  كَمتم دــدست  عادو  
ـــدالْي  رـــافـــا  صنلَّى  بِالْعـــوإِالَّ  تو  
   ــدبعالت  ــدنع  طَانــيــةُ  الشالَسخم  
  ــد فَسالت  ــون ــي  فُن ياً  فــع س  كارــد ت  
 ــد ــرطاً  بِأَوكَ شا  وــد بالَ  ع  ــة اعمبِالْج  

ــ  الت  ــذَات ــلْ  ل ــا  ب نعةَ  ماعمــج   رادـ
 ــد هنِ  فَاجيــد ــدنيا  ولل ــاَء  لل ــا  ش بِم  
ــدمــةَ  أَحشِ  أُمــرالْع  بر  صــتخا  قَــد  
   ــد فَقَي  ــف ــرِ  كَي غَي  ــن م  هــر   فَينظُ
 ــد عبــولِ  الْم ــبِ  الْغفُ ــى  قَلْ ــرانُ  علَ ي  
  دــد جالْم  ســب ــف  ولَ يظنتو  ــب يطو  

ــ صي ــد بعالت  ــون فُن  ــن م  ــر كْثيلِّي  و  
  ــد محــامِ  م ــرِ  اَألن يــى  خ ــالَةً  علَ ص  
   ــد ــي  الْمؤكَّ ــاً  ف ــاً  خالي   وراٍء  مكَان

  

  الزكاة والصوم وما يتعلق ما من األحكام
ـ  -١   وخذْ  علْم  أَحكَامِ  الزكَاة  نظيرةَ  الصـ
٢- كبسحو      ـرِهغَي  فْـعا  نهلـيفْضـي  تف  
  وفرقَــةُ  مــا  تهــوى  إِمتثَــاالً  بِبــذْلها -٣
ــاً   -٤ ــا  مطَيب يــالِ  ح ــاةَ  الْم   وأَد  زكَ
  ويشرع  في  قُرباك  مـن  لَـيس  وارِثـاً    -٥
٦-   مـارِ  قَـدالْجلْمِ  وذَا  الْع  مهدعب  نمون  
٧-   هكــرِي شــا  ل هفْعــزِ  د جبِم  ســي   ولَ

     ــد جمــابِ  الْم تالْك  ــات بِآي  ــالَة   ـ
  ددــر ي  ــم ــه  لَ اسوسى  وــو ــرِ  ه بِقَه  
 ــد فَنــيٍ  م لَح  نيعــب ــى  س الْفَت  ــك   يفُ
 ــد ــامتين  وحسـ ــركَن  للشـ   والَ  تتـ

ــات اجرِ  حــد ــى  قَ ــدد  علَ ميبٍ  لــر   وقُ
 ــد شررِ  تــت السو  ــات اجاعِ  ذَوِي  الْحرو  
ــد عبمــبٍ  و قَرِي  ــن م  لَنــو عي  ــن الَ  مو  



٨-    نِهِمـويـي  دالَ  فى  وتـوالْم  الَ  كَفَنو  
  ويحرم  حتمـاً  أَنْ  يقـي  مالَـه  بِهـا     -٩

  وذَلــك  نفْــلُ  الْبِــر  ســرا  بِفَاضــلٍ -١٠
  ميسن وفي الْحاجات أَو شـهرِ صـومهِ   -١١
١٢-     لَـةيعفْـسٍ  وارِ  نـرـي  إِضف  أْثَميو  
  وإِنْ  تك  ذَا  صـبرٍ  وحسـنِ  توكُّـلٍ    -١٣
١٤-  ــه عيمــذْلِ  ج بِب  ــأْثَم ت  ــن   وإِالَّ  تكُ
١٥-   ـذُهأَخ  ـازا  جِء  مرالَ  الْمؤس  زوجو  
  سٍ  وطَلَبِـه وما  جا  بِالَ  استشراف  نفْ -١٦
١٧-    زـائجفْـسٍ  ون  افـرشتبِاس  هكْريو  
  وخذْ  في  بيان  الصومِ  غَيـر  مقَصـرٍ   -١٨
  وصبرٍ  لفَقْد  اِإللْف  من  حالَة  الصـبِي  -١٩
  فَتوفيه  بِالْوعد  الْقَـديمِ  مـن  الَّـذي    -٢٠
ـ  -٢١   ى  شـهرِ  الصـيامِ  فَإِنـه   وحافظْ  علَ
ــى -٢٢ مِ  إِذَا  أَتــي حالْج  ابــو أَب  ــق   تغلَّ
٢٣-     مهـذَابـورِ  عـلِ  الْقُبأَه  ـنع  فَعريو  
٢٤-    لْـقِ  كُلِّهِـملْخل  قزالـر  هيطُ  فسبيو  
  تزخرف  جنـات  النعـيمِ  وحورهـا    -٢٥
٢٦- قَــدو  لَــةبِلَي  مــيظالْع  اللَّــه  ــهصخ  
  فَأَرغم  بِأَنف  الْقَـاطعِ  الشـهر  غَفْلَـةً    -٢٧
  فَقُم  لَيلَـه  وأَقْطَـع  نهـارك  صـائماً     -٢٨
٢٩-  اجِـباسِ  وي  النرِ  فوقَالِ  الزم  كرتو  
٣٠-  لَـهقَو  عراش  متأَ:  فَإِنْ  ش  مـائـا  صن  
٣١-  ـنمطَشٍ وع نمعٍ ووج نم افخ نمو  
٣٢-   هـومصفْـالً  تمِ  نوى  الصنغِ  أَسبإِنْ  تو  
٣٣-    ـهضثَالَثَـةَ  بِي  ـمرٍ  صهكُلِّ  ش  نمو  
٣٤-    ةماً  بِِسـتـومِ  صـورِ  الصهبِعِ  شتمو  
  صـوم  يـومٍ  معـرف    وعامينِ  يجزِي  -٣٥
  وفي  عرفَـات  يشـرع  الْفطْـر  قُـوةً     -٣٦
  ويشرع  صوم  الْعشرِ  والشهرِ  كَـامالً  -٣٧
٣٨-  ـنهإِنْ  ت  ثُم  هرشع  مص  رصقْتفَإِنْ  ت  
٣٩-   هـدحو  تـبالسرِ  وهالد  موص  هكْريو  

ــجِد سم  مر  ــقِ  أَو ــد  الْبثْ س  ــو حالَ  نو  
  ــد محلِ  مــي صحتل  ــا  أَو ذَم  فَعــد يو  

  قُـو  ـعفْسِ  منِ  النع  كَّـدؤـالِ  الْميالْع  ت  
  ــد ــؤذ  أَكِّ إِنْ  يــى  و بالْقُرــارِ  و لْجلو  
 دــد ــي  ملَ قَاضــي  الت مٍ  فــرِي ــلِ  غَ   ومطْ
    ـدـا  جشعِ  أَنْ  تيمالٍ  بِـالْجـؤس  كرتو  
دـــوعـــرِ  الْميغل  قـــيِيضت  هكْـــريو  

  ننْ  عظُرأَح  هنعو  ـدا  قـدالْغا  وشي  الْعذ  
 ــد ــولٌ  بِأَوكَ قَب  ــب جوي  ــم ــن  ولَ سي  
   ـدمأَح  ـصـي  نف  ذْلُ  الْبِرلَى  الْكُفْرِ  بع  
   دــو عــعٍ  م طَب  ــد ض  ــر ةَ  ســاد بع  
  دــو عتالْمــوبِ  و بحالْم  ــن ــمٍ  ع   وفَطْ

ـ   ـزِي  غَيجي  موالص  لَه  ـدعوم  ـفلخم  ر  
   ــدمحنِ  ميــدل  كَــانأَر  ســاملَخ  
دـــعسل  ـــانالْجِن  ابـــوأَب  حفْـــتتو  
  ــد تعم  طَانــي ــلُّ  ش ــه  كُ يف  ــفَد صيو  
   ــد بعــلِّ  ت ــلُ  كُ عف  ــه يلُ  فــه سيو  
 ــد جهــلِ  الت أَهو  ــه يــى  ف ضــلِ  الر َأله  

ــ ــدعلَ صرفَلْت  ــلَت رِ  فُضــه ش  ــف   ى  أَلْ
  ــد بعتــصِ  الْم لخرِ  الْمــأَج ــم  بِ ظأَعو  
    فِْسـدمو  هـوكُـلِّ  م  ـنع  هموص  نصو  
أَكُّـــدمٍ  ذُو  تـــائص  ـــنم  ـــهنلَكو  
   ــد تعمل  ظعــو ل  ــسٍ  أَو ــذْكيرِ  نفْ تل  

ــ فْطقٍ  يــب أَذَى  شيــد الَ  يــي  و قْضيو  ر  
  ــد فَاقْص  داود  مــو ــاً  ص ــاً  ويوم   فَيوم
 ــد منِ  فَاعــي ثْناال  ــم ــيسٍ  ثُ مخ  مــو يو  
  دــد بمعٍ  وــام ج  ــن ةً  مــن س  تــز ج  
 ــنِد ــامِ  أَس اَء  بِالْعرــو اشمِ  عــو ي  ــن عو  

ــ أَفْض  ــد نع  اتــو عــى  د ــهدعلَ شلِ  م  
  دــر فَاس  مرحــالْم ــي  فَ غبت  ــت إِذَا  كُن  
  ــد ــذَا  ق ل  ــرٍ  أَو اشع  ــع م  هــع اسفَت  
   دفْــرم  ــةعمجــبٍ  وجِيرت  ادإِفْــرو  



ــاً -٤٠ ــوعِ  مطْلَق ــام  التطَ مإِت  ــن سحيو  
  

 دــو ــضِ  ج ــإِنْ  تقْ ــوز  فَ ج  هــاد إِفْسو  
  

  ملالاحلج واجلهاد وما يتعلق ما ودفع الصائل عن األهل وا
١-     هـائضقنـلَ  اـرِ  قَبمضِ  الْعبِفَـر  رادبو  
٢-  ـصصخم  دقَص  دإِالَّ  الْقَص  جا  الْحمو  
  تحن  الْقُلُوب  الْمستجاب  لَهـا  الـدعا   -٣
  أَتى  بِخصوصٍ  فـي  الـدعاِء  مبعضـا    -٤
٥- ــالَمِ  م ــى  أَع ــن  إِلَ حــات مائــةَ  د   كَّ
  رِجاالً  وركْبانـا  علَـى  كُـلِّ  ضـامرٍ     -٦
  يطير  بِهِم  شوقًا  إِلَـى  ذَلـك  الْحمـى    -٧
  علَى  كُلِّهِم  قَد  هـانَ  نفْـس  عزِيـزةٌ    -٨
٩-    ـهامهم  الظِّـلِّ  قَطْـع  ديدم  نا  عوضر  

١٠-  ـي  جف  ملَذَّ  لَهو   ـهونغتبـا  يـبِ  من  
١١-     هِملَـيـرِ  عجِيالْه  ـا  لَفْـحنُ  بِهوهي  
  وكُلَّ  محب  قَابـلَ  الْهجـر  بِالرضـا    -١٢
  فَكَم  من  رخي  الْعيشِ  حركَه  الْهـوى  -١٣
١٤- الَبِــهط  ــنع  ــهمزع  بِثَــان  سفَلَــي  
  رى  عنهم  رجـاَء  وِصـالهِم  أَطَار  الْكَ -١٥
  عفَا  اللَّه  عنـي  كَـم  أُودع  سـائرا    -١٦
ــي  -١٧ ضهنــلُ  م ــت  أَوزارا  تثَقِّ   تحملْ
ــدتي -١٨ عمِ  وــالْكَرِي ــلٌ  بِ يمــي  ج ظَنو  
  لَئن  ثَنت  اَألقْدار  عزمي  عن  السـرى  -١٩
ــزورة  وإِ -٢٠ ــن  بِ مإِنْ  ي  يــائ جنَّ  ر  
ــارِعا   -٢١ ض  نــي بِيالن  ــار ــثم  آثَ   وأَلْ
  ومن  حج  بِالْمـالِ  الْحـرامِ  يعيـدها    -٢٢
ـ  -٢٣   وللرفَث  أَهجر  والْفُسوقِ  وهكَذَا  الْـ
٢٤-     ـهنعلَـى،  ولِ  أَويفْضكَّةُ  بِالتمـلْ وب  
٢٥-     ـةبكَع  ـةيؤرل  فَـعأَر  كيـدا  يلْتكو  
ــرعا  -٢٦ ضتــعٍ  م اشــبٍ  خ ــاد  بِقَلْ نو  
٢٧-    ـهعاَدو  فْـوالْعو  ـجولَ  الْحقَب  لْهسو  
  وندب  لَه  أَنْ  يدخلَ  الْبيـت  حافيـا   -٢٨
٢٩-    ثُـم  ـطَاعـا  إِسم  قُهمريو   ـهفبِطَر  
  ومن  زمزمٍ  فَاشرب  بِما  شئْت  ممعنـا  -٣٠

   ــد ــقِ  الْمؤكَّ يتالْع  ــت يــى  الْب ــج  إِلَ بِح  
ـــدبعت  ـــضحمو  ـــانةُ  إِذْعـــادبع  

  لْممجــدإِلَــى  الصــادقِ  الْبــر  الْخليــلِ  ا
    ـدي  ـنـاسِ  عبِالن  قـوالش  طَار  مع  لَوو  
يــدتغتو  وحــرت  ياعإِلَــى  الــد  قُلُــوب  
     رِدـوكُـلِّ  م  ـنم  ـقالْح  ـياعونَ  دلَبي  
    دـهشـرِ  ميـي  خفْـعِ  فالن  دعلِ  ويصحتل  

ــن  طَرِيــ  ــالٌ  م مــلٌ  و أَهوــد   ف  ومتلَ
 يــد تهي  ســي ــا  لَ هررِيــا  نِح ــلُّ  بِه   يظَ
   دخــي مِ  صــال عــالَِء  الْم هبِج  موــم س  
    ـدعوم  قـدص  جِـيتري  ـبحرِ  مجكَه  
    ـدقْصكُـلِّ  م  ـنم  ـاهضرا  ينِي  بِمجيس  
  ــد ا  صبــاغ ــا  س جــاِء  الر ببِأَع  ــام   فَقَ
دــر ــلَ  خ صو  ــه ــداعي  بِ ــوب  ال   إِذَا  ثَ
  ــد محم  ــي ــرِ  النبِ ــى  قَب ــوقًا  إِلَ شو  
   يــدقَيمابِِســي  وبِــي  حذَنو  ــهإِلَي  
   يدــيس  زــاوجــو  تجنِــي  أَرنلَكو  
  ـي  غَـدرِ  فشالْح  فقوي  مى  فرالْو  عيفش  

ــوقي  إِ ــدديفَشـ ــم  وتلَـ ــه  دائـ   لَيـ
يــدقْصرِ  مــاعشالْم  لْــكت  ــنلَغُ  مفَــأَب  
   ــدهأَجاِء  وعلــدل  ــطُ  كَفِّــيسأَبو  
ــد ــد  أَنـــاب  بِأَوكَـ   كَـــذَلك  مرتـ
    ـدمحت  ـككَالَم  ـنـلْ  مأَقْلالُ  وـجِد  

ــوى  ــقِ  مثْ ــرِ  الْخلْ يــةُ  خ نيدم ــد محم  
 ــد ــر  ومجـ ــا  وكَبـ ــة  علْيـ   معظَّمـ
    ـدتعم  ـرا  غَيعكُـلِّ  الـد  نم  ئْتا  شبِم  
 دــو أَس  ــاذَاة حــي  م ــلْ  ف ــر  وهلِّ كَبو  
    ــد بعتو  ــه ــلٍ  بِ ــن  نفْ م  ــر كْثيو  
   ــدهجيــارِ  ومتعــلَ  االعف  ــركْثيو  

  ــم سو  دوــز تــي  و غتبــا  ت ــلْ  م سو  



  وعند  خروجٍ  طُف  طَـواف  مـودعٍ   -٣١
  وناد  كَرِيما  قَد  دعـا  وفْـده  إِلَـى    -٣٢
  وقُلْ  يا  إِلَهِي  قَـد  أَتينـاك  نرتجِـي    -٣٣
٣٤- الْم  قَامذَا  مهلَظَـى  و  ـنم  نرِيجِيتس  
  بِعونِك  جِئْنـا  فَـوق  كُـلِّ  مسـخرٍ     -٣٥
  فَهذَا  أَوانُ  السيرِ  عن  بيتـك  الَّـذي   -٣٦
٣٧- ةــاد هز  اقــرارٍ  الَ  فرــطاض  اقــرف  
  ولَــيس  لَنــا  والْحمــد  للَّــه  رغْبــةٌ -٣٨
ــ -٣٩ لَنعجالَ  تــاو ننيب  ــد هالْع  ــر آخ  ه  
  وسلْ  كُلَّما  تبغي  من  الـدينِ  والـدنا   -٤٠
  وصلِّ  علَـى  خيـرِ  النبِيـين  كُلَّمـا     -٤١
  وبعد  فَـراغِ  الْحـج  فَـانوِ  زِيـارةً     -٤٢
  ويكْره  مس  الْقَبرِ  يا  صـاحِ  مطْلَقًـا   -٤٣
٤٤-    هحـرِيمِ  ضـرِيـي  حف  لِّمسلِّ  وصو  
٤٥-  هــالَم س  ــم ــه  ثُ ــالَةُ  اللَّ ص  ــه لَيع  
٤٦- ــةفَايك  ضالْكُفْــرِ  فَــر  ــادإِنَّ  جِهو  
٤٧-  ــد مأَح  ــة ــين  ملَّ صحت  ــه   َألنَّ  بِ
٤٨-      ـهفْسن  لَّـهل  ـاعب  قَـد  ـنم  لَّهفَل  
٤٩- نمو     مـنغمو  رفَـأَج  مـنغإِنْ  ي  دغي  
  وما  محِسن  يبغي  إِذَا  مـات  رجعـةً   -٥٠
  لَفَضلُ الَّذي أُعطُوا ونالُوا مـن الرضـى   -٥١
٥٢-   ـمهحور  ى  اللَّـها  لَديأَح  مهكَفَى  أَن  
٥٣-  جم  احور  ــازٍ  أَو ــدوةُ  غَ ــدوغَ اه  
  يكَفَّر  عن  مستشهِد  الْبـر  مـا  عـدا    -٥٤
٥٥-   هِملقَـت  ـرح  نع  ارتخلَ  الْمئس  قَدو  
  كُلُــوم  غُــزاة  اللَّــه  أَلْــوانُ  نزفهــا -٥٦
  ولَم  يجتمع  في  منخرِ  الْمرِء  يا  فَتـى  -٥٧
٥٨- لَم  امص  نكَم    مـني  فَلَـم  قَامو  رفْطي  
٥٩-     ـهشعِ  بِفَرـجِيالض  نـيـا  بانَ  متفَش  
٦٠-    هِممـرِيحى  وـدـلِ  الْهأَه  نع  عافدي  
  ومن  قَاتـلَ  اَألعـدا  ِإلعـالَِء  دينِنـا     -٦١
  ويفْضلُ  غَزو  الْبحـرِ  غَـزو  مفَـاوِزٍ    -٦٢

    ـدشركْنِ  تالـرـابِ  والْب  نـيب  دعب  فقو  
  ــد هاجو  عــاد ــه  فَ تيــي  ب ف  زِهائــو ج  
 دــو عمٍ  مــرِي ــن  كَ قٍ  مــد ص  ــد ياعوم  
  ــد مغــا  ذَا  الت ــانُ  ي نــا  م ي  ــوِك   بِعفْ

ــا   ضبِالر  ــد فَجــد عبــلَ  الت قَب  بــا  ر ي  
 يــد فْتن  ــئْت ــى  ش تــا  م هكُر  ــه   نفَارِقُ
  يدــي س  ــك نالَ  عو  ــه نــةً  ع غْبالَ  رو  
   دوــز ــي  الت ــبحنا  بِمغنِ فَأَص  اكــو س  
     فَـدـي  كُـلِّ  فَدف  رـيـا  السنلَينْ  عوهو  

 عــد ــى  ت تم  ــه ــدتنلْ قَصقٍ  تــد و  بِص  
    ـدقْصلِ  مـيصحتى  لـرأُخ  كُـني  توعد  
 ــد فَاقْص  هيعــجِي ض  ــع ــا  م ايرــرِ  الْب يخل  
 دــد حةَ  اــر سالي  ــر بنالْمــةً  و ــم  قبلَ   وقُ
  ــد محا  بِمعــف شتســلْ  م سو  هِمــي   علَ

 ــن اآللِ  مو  ابِهــح أَصو   ــد جــلِّ  أَم   كُ
 ــد بعــلَّ  ت ــرضِ  كُ ــد  الْفَ عــلُ  ب فْضيو  
 ــد قَيالْم  قــو ــعِ  فَ ــومِ  النفْ مــلَ  ع فَضو  
    دـوجـى  التفْسِ  أَقْصـى  بِـالنالْفَت  ودجو  
  ــد ــالنعيمِ  الْمخلَّ ــر  بِ ــرد  يظْفَ إِنْ  يو  

ـ  هجي  ا  كَيدهى  الشوس  ـديزـي  التا  فود  
دمــرسمِ  الْمــيعــي  النــانِي  فاَألم  فُــوقي  
   يــدتغتمِ  وــيعالن  ــاتنبِج  وحــرت  
  ــد محلِ  مــو ــدنيا  بِقَ ــن  ال م  ــر يفَخ  
  ـدهـرِ  فَاجحي  الْبالْكُلُّ  فى  ورالْو  قُوقح  

ــلَ    ــراه  مثْ ــالَ  ي ــرد فَقَ ــة  مفْ صقَر  
ــي  غَــدف  ــا  فَــاحفُهرع  ــكسكَمو  مد  
    يـدلَظَـى  الص  ـانخد  ـعم  ادجِه  ارغُب  
    دـدعالت  ـدنـلِ  عـي  الْفَضى  فالْفَت  ادجِه  
 دــر أَج  قــو ــه  فَ ــرف  لَيلُ ــاهرِ  طَ سو  

ــالِ   الْمفْسِ  وــالن ــوالهِم  بِ أَمو  ــد الْيو  
ــدقَي  ــرالَ  غَي  لِ  اللَّــهــبِيــي  سفَــذَا  ف  
 ــد شكَأَر  ــاغْز ــاطُ  فَ تحــاجِرٍ  ي ــع  فَ مو  



٦٣- ـ   و   من يبغِ نفْس الْمـرِء أَو مالَـه أَوِ الْـ
  فَأَوجِب  دفَاعا  عن  حرِيمِ  الْمطيـقِ  الَ  -٦٤
  ورجح  االستسالَم  في  الْهرجِ  شـيخنا  -٦٥
٦٦-     ـهفْعد  ـى  ظَـنتى  منبِـاَألد  فَعديو  
٦٧-  ت  ثُـم  ظعا  بِودبـا  فَتصبِالْع  ـرِبض  
٦٨-    هـدكَي  فْـتـابِ  إِنْ  خشبِالن  لْهقَاتو  
٦٩-  هــر ش  ــك فَائكْتا  ــد عب  ــه إِنْ  نِلْتو  
  والَ  شيَء  في  الْعادي  الْقَتيلِ  بِجائـلٍ  -٧٠
٧١-    هارلُ  دخـدي  اللِّـص  نـيب  قالَ  فَرو  
٧٢- نــي الَ  بو   ــرِه يكَثو  ــه الــى  م نأَد  
  وأَوجِب في اَألقْوى الـدفْع عـن مالهـا    -٧٣
  ويلْزم  من  يقْوى  علَى  دفْـعِ  صـائلٍ   -٧٤
٧٥-   لَـهلُ  قَتـوالص  زوا  جميَء  فيالَ  شو  
٧٦-   هـرشـا  لفْعولِ  دقْتي  الْمف  مالَ  غُرو  
٧٧-    الـد ـنقٍ مـيي ضاَء فمجطَ الْعبر نمو  
  وقَوالَن  بِاِإلطْالَقِ  إِنْ  كَـانَ  واسـعا   -٧٨
  كَذَا الْحكْم في هـر يصـيد الطُّيـور الَ    -٧٩
٨٠- ــهلْكا  بِمــارــانُ  نساِإلن  ــدقوإِنْ  يو  
٨١-    ــارِهجــاوٍ  لت  ــهلَيع  سفَلَــي  
٨٢-     ـارِهبِج  ـرضـا  مشإِن  ـنم  عنميو  
  والَ  غُرم  في  ملْقَـى  ممـر  بِموحـلٍ    -٨٣
٨٤-    ـلَكسبِم  ـرضـا  يي  مشنم  نمضيو  
٨٥-   فَهـيضـى  يتانَ  حسلِ  اِإلنخدي  نمو  
٨٦-     ـتسل  ـى  أَوملْعـا  لإِم  ـري  لَماورِه  
  ومن  يغتصب  أَرضا  فَحظِّـر  دخولَهـا   -٨٧
٨٨-    ولُـهخـا  دهيف  ـازطْ  جوحت  إِنْ  لَمو  

  

دالــر  ــبــى  طَالفَت  أَو  مهِــيب  مرِيـــح  
    رِدفْسِ  أَوـي  الـنف  نلَيالْقَـوـالِ  ونِ  الْمع  

ــص  والْ ــاع  اللِّ ــتم  دفَ حوــد ــم  قَلِّ صع  
  دـــدشلْيو  ـــزِدإِالَّ  فَلْيو  بِـــذَاكُم  
  دــد حبِالْم  ــرِه ــد  فَلْيفْ في  ــم ــإِنْ  لَ   فَ
    داطْـرو  ـئْتـا  شبِم  فَعا  فَـادنا  دإِذَا  م  
  ــد يزتــنِ  الْم ــا  ع شنــا  ي م  نــم ضت  

 ا  لدــهِي ي  شــاد ــلَ  الْع قَت  ــن مودــد عي  
 ــد ــه  بِفَدفَ لَيا  عانوــد ــالَ  ع ص  ــن مو  
 يــد تعفَم  ــه نع  ــطَر ضالْم  ــع ــن  دفَ مو  
   دوبِـأَج  ـهنثْلُ  اَألكْـلِ  مم  طُرضا  ي  لَهذل  
     يدالـر  ـنـنٍ  مَألم  فْـعد  ـرِهلَى  غَيع  

  و  ــه ــا  وبلْ مجع  أَو  ــف ــدمكَلَّ هفُو  
  ــد يزــي  الت ــلٌ  ف طْ  قَاتــر ــم  يفَ   إِذَا  لَ
 ــد قَيالَ  ت  ــت نــا  ج م  نــم ضيوبِ  لر  
     دوقُـورٍ  بِـأَجـا  كَلْـبٍ  عنقْتـي  اكَذَا  ف  
   يـدتبي  الْـغِ  الَّـذوٍء  ويي  شالَ  فإِذَا  ب  

 م  ــر غَي  ــاَءه م  ــه لَيــرِي  ع جيوــد تع  
  ــد يزالتو  ــه طفْرِيى  تــو س  ــع م  ــه   بِ
  دــد جــرٍ  م ــا  أَردى  بِحظْ م  نــم ضيو  
  ــد ــر  مفِْس عٍ  غَيــاف ن  ــن م  هاهــب أَشو  
  دــد بــاٍء  م مخٍ  وــي ــرِ  بِطِّ شق  ــن مو  
  دــد حي  ــم ــده  لَ نــرٍ  ع ــقُطْ  بِبِئْ سفَي  

ــ  م  هنـمفَض ــدشرَء  تــررِ  الْمـذني  ا  لَــم  
   ـدق  طَـتوضِ  إِنْ  حاَألر  بـرِ  رلَى  غَيع  
    ـدمأَح  ـصلَـى  نـا  عهنذُ  الْكَالَ  مأَخو  

  

  الربا والقرض والوقف والعتق
١-    مهرــا  فَلَــدبالر  ــاكإِي  ــاكإِيو  
  اِء  وإِنْ  نمــتوتمحــق  أَمــوالُ  الربــ -٢
ــبٍ -٣ كَات  ــع ــلٍ  م كوم  ــع م  ــه   وآكلُ
٤-    فـاعضم  بـدئًا  فَنـيش  رِضقْتإِنْ  تو  
  وإِنْ  تقْترِض  أَحِسـن  وفَـاًء  لمقْـرِضٍ    -٥

     ــد هبِن  ــاك زِن  ــن ــا  م قَابع  ــد أَش  
    ـدعوقِ  مـدـي  صـلِّ  فلُ  الْحيو  قَلبريو  
 دــه ش  ــع م  مهــن لَع  ــه يــاَء  ف ج  ــد   فَقَ

ــينِ  إِالَّ  خمــ  ــود كَمثْلَ جــذْلِ  الت ب  س  
  ددــر م  ــن ســاسِ  أَح الن  ــار يــإِنَّ  خ   فَ



ــا -٦ ــيِء  الْوفَ لسل  اضقْرــت ساال  هــر   ويكْ
  حالَلُ  لمـن  هـدي  أَالَ  حبذَا  الْمالُ  الْ -٧
  وذَلك  فَضلُ  اللَّـه  يؤتيـه  مـن  يشـا     -٨
  إِذَا  انقَطَعت  أَعمالُ  بِـر  الْفَتـى  أَتـى    -٩

١٠-   هـريخو  ـقتوبِ  عدنظَمِ  الْمأَع  نمو  
١١-     ــدبعـقٍ  متعى  لـعسـأَنْ  تب  ـقيقح  
١٢-    بـدنــنٍ وياقَــةُ  دتع  لْـفبِــالَ  خ  
  فَالَ  تـك  جماعـا  منوعـا  مكَـاثرا     -١٣

  

  ــد قْتــارِعِ  ا بِالشو  ــأْس لِ  الَ  بــه لسلو  
دــوعم  ابِ  بِــرــوــي  أَبــذْلِ  فإِلَــى  الْب  
ــدبؤم  قْــفِء  وــرالْم  ــرِ  بِــريخ  ــنمو  

  ــد نــا  ع سأَنِي  ــه إِلَي  دــر ــة  مفْ شحو  
   دــر خــاٌء  ل ــلْ  إِم ب  ــه نعو  ــد بِيع  
 يــد قْتتمِ  وــي حــارِ  الْج ن  ــن م  ــق تعتل  
  دــر ــين  التفَ أَم  ــب كَس  ــه ــوِي  لَ   قَ
  يـدتابضِ  وي  الْفَـرالِ  فذْلِ  الْمبل  ارِعسو  

  

  رام وذم البخلاكتساب احلالل من املال واجتناب احل
ــا   -١ ــرام  مورثً ــالَ  الْح الْمو  ــاك إِيو  
  تعد  لَعمـرِي  أَخسـر  النـاسِ  صـفْقَةً     -٢
  فَبــادر  إِلَــى  تقْــديمِ  مالــك  طَائعــا -٣
٤-   نـامض  قِ  فَاللَّـهزالر  تفَو  شخالَ  تو  
  لَ  في  اَألرضِ  منحـةٌ أَالَ  إِنَّ  ذي  اَألموا -٥
ـ   -٦   بِها يعرف الْمرُء السخي من الْفَتـى الْـ
ــدها -٧ نع  ــات اناَألم  ــاب بأَر  فــر عيو  
  يرِي  النـاس  أَبـواب  التزهـد  حلْيـةً     -٨
٩-     ـهطَامـابِ  حسكْتـي  اف  ـاتثَبو  لَه  

  رِيم  اللَّه  عن  أَنْ  يـرى  لَـه  تعالَى  الْكَ -١٠
١١-    لُـهخبو  صـرِء  حـرالَلِ  الْمخ  رفَش  
١٢- ــببحم  هِمــيــاسِ  فالن  مإِنَّ  كَــرِيو  
١٣-  هـوداسِ  جي  النِء  فرالْم  وبيطِّي  عغي  
  فَسارِع إِلَى كَسبِ الْمعـالي ودع فَتـى   -١٤
ــنقُّالً -١٥ ــالظِّالَلِ  ت ــالُ  إِالَّ  كَ ــا  الْم فَم  
  والَ  تحسبن  الْبذْلَ  ينقُص  مـا  أَتـى   -١٦
١٧-    قَـنفأَنو  ـكلَيى  ععـوي  نيعوالَ  تو  
  فَالَ  تدعن  بابـا  مـن  الْبِـر  مغلَقًـا     -١٨
  حـالَ  حياتـه  وتمليك  مالِ  الْمـرِء    -١٩
ــتحبةٌ  -٢٠ ســةٌ  م حنــرِي  م ملَع  ــك   وتلْ
ـ  -٢١   تسلُّ  سخيمات  الْقُلُوبِ  وتزرع  الْـ
٢٢-    ـةابقَرـا  ولْـمٍ  بِهي  عذ  صيصختو  

  

     دــع ستو  ــق شت  ــر ــي  الْبِ ف  ــه لاذبل  
ــا  ع ضعــا  و نغُب  مهــر ــدوأَكْثَ ــى  الْي   لَ

دوــزــي  التــةً  فغْبا  رحيــحا  شحيــحص  
   ـدالْغمِ  وـوـي  الْيف  قَاكا  أَبم  قزالر  لَك  
    يـدتجيالَ  وـوي  النـدجي  ـنم  ةحنكَم  
   ـدهزي  التذ  ـنـاعِ  مذُو  اَألطْملِ  ويخـب  

ـ     نعِ  يرتــديوكُــلُّ  خــؤون  بِالتصـ
 ــد هزــامِ  الْم ــيلِ  الْحطَ صحتى  لــع سيو  
  يـدص  ـنم  قسي  فَانَ  لَمالطُّو  لَكم  لَوو  
 ــد الْيو  ــف ــابِض  الْكَ ــلٌ  قَ يخب  ــي لو  
 ــد عبــلَ  م يــا  و فَي  هــي قْصي  ــه ــن  اللَّ م  

 عى  بـنسالْح  نم  بقَرِي   يدالـر  ـنم  ـدي  
 ــد عــلُ  فَاب خالْب  ــه ــر  النابِ ــلُ  ذكْ مخيو  
 دــر صــبِ  م كَســا  ل لْيــنِ  الْع ى  عانــو ت  
 دــر شــلَ  الت ــاقِ  قَب ــى  اِإلنفَ ــادر  إِلَ فَب  
 ــد يزالتــى  و نالْغ  ــالَّب ــلَ  ج خالَ  الْبو  

 ــه ــك  اللَّ لَيع  ــع سوي  ــد فرتــا  و   رِزقً
    ـدصؤم  ـرـى  غَيضالر  ـابا  بالَقِ  غَدت  
 دــو جالت  ــات بى  هعــد ضٍ  يــو ــالَ  ع   بِ
ــدعبت  ــعى  مرالْــو  نــي ــا  ب م  لِّــفؤت  
   دــوجتــى  الْملْفَتــا  لهيةَ  فبحـــم  

هكْــرــا  اى  بِهــاهب  ــنمو  ــرأَب  ــدفَنو  
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ــةٌ  -١ ــاةَ  ثَالَثَ ــاً  أَنَّ  الْقُض ــن  عالم   وكُ
  وذَلك  مـن  بِـالْحق  أَصـبح  عالمـا     -٢
  وقَاضٍ  بِحكْمِ  الْحـق  أَصـبح  عالمـا    -٣
ــا  -٤ مالَهالً  فَكــاه ــي  ج قْضي  ــر آخو  
٥-   ــه ــاِء  فَإِن ــولٍ  بِالْقَض هــلُّ  ج   وكُ
٦-    نِـبتاجو  ةـالَملسلٍ  لـبِيي  سذْ  ففَخ  
ــةٌ    -٧ امدــامِ  ن اَألن  ــات ــلُّ  وِالَي   فَكُ
  وحسب  فَتى  يرجـو  السـالَمةَ  زاجِـرا    -٨
ــر  الْمســدد  قَائــلٌ -٩ بالْح  ــرمــا  ع أَم  

١٠- كُــنلَةٌ  وــيــاَء  فَضــا  أَنَّ  الْقَضمالع  
١١- ــةظُالَم  ــفكَشو  وفــرعــرٍ  بِمَألم  
١٢-   فُـزي ـبصأَنْ ي قحالْم دهذَلَ الْجإِذَا ب  
١٣-  ــه ــا  وقَبولَ شتراال  ــه لَيع  ــر   وحظِّ
١٤-   هكْريو)سـ   )لُب يفةُ  الَ   :هرـهبِـسٍ ش  
  :نْ  كَانَ  يبـدي  عـورةً  لِسـواهما   وإِ -١٥
١٦- ريخالَ  واخعمِء  جرطُ  :لِ  الْمسوالْـ  ت  
١٧-     رـوصم  ـيح  ـهيف  سلُـب  مرحيو  
١٨-    طـائحو  ـقْفسرٍ  وـتي  سف  هكْرتو  
١٩- ــه ــجود  بِوجهِ ِء  الســر لْمل  هــر   ويكْ
٢٠-    هِهـبشـى  لأَفْت  ـدجالْم  ديفح  بِذَاك  
٢١-     رـوصم  بيـلص  ـهيـا  فم  هكْريو  
  ويكْره  لُـبس  اُألزرِ  والْخـف  قَائمـا    -٢٢
٢٣-   مهـنيـاجِعِ  بضي  الْمف  قافْرنِ  ويتنثو  
  وفي  الْمسـا   وقُلْ  في  انتباه  والصباحِ -٢٤
  فَفي  سفَرٍ  إِنْ  كُنت  أَو  حضـرٍ  فَـالَ   -٢٥
٢٦-    ـهاشرف  فْـضمِ  نـوالن  دنع  نسحيو  
٢٧-    نكَـبأَرـشِ وأَمـا وياذح ا أَويافح رسو  
ــنعمِ  -٢٨ ــوا  بِ سلَي  ــه ــاد  اللَّ بــإِنَّ  ع   فَ
٢٩-  ا  لرـاكش  كُنو  هـمبِقَس  ضارو  لَّـه  
  والنسـا   ،وأَطْولُ  ذَيلِ  الْمرِء  للْكَعـبِ  -٣٠
  لَى  نِصـف  سـاقه  إِ  :وأَشرف  ملْبوسٍ -٣١
  رتخـى فَإِنْ  ا  ،وللرصغِ  كُم  الْمصطَفَى -٣٢

    لَّـــدخمِ  الْميعبِــالن  نـــيفَقَــاضٍ  قَم  
يــدتها  فَيــايكْــمِ  الْقَضــي  حلُ  فــدعيو  

و يــد ــوز  ويعتـ ــه  يجـ ــه  فيـ   لَكنـ
    دـدسالْم  ثيـدالْح  ـصـي  نف  ارالن  لَه  
ـــدعويو  ـــذَّرحفَلْي  ـــهلَيع  امـــرح  
    ـدتارو  فِْسـكنفَـظْ  لاحـا  ولِّي  الْقَضوت  
   ـي  غَـدف  نمـيهالْم  قَى  اللَّهو  نى  موس  

ــؤالٌ  س  دــد ست  ــه ــي  فَافْقَ عرــنِ  الْم ع  
يدــر ــن  ال ــا  م ــو  كَفَافً جنِــي  أَنتأَالَ  لَي  
ـــديؤالْم  ـــقحلْمل  مـــيظع  ـــرأَجو  
    ـدتعـرِ  مجز  ـعنِ  مـيالْب  الَحِ  ذَاتإِصو  
 ــد ق  ــد احو  ــه ــي  لَ طخالْمنِ  ويرــأَج   بِ

ــد ل  ــت أَنويــد قْتتشِ  لــار ــمِ  فَ   فْعِ  الظُّلْ
 ــد ــف  جِلْ اصوالَ  ،و   دــي سجٍ  ووــز ل  

 ددــر ــرِ  تـ ــور  بِغيـ ــذَلك  محظُـ   فَـ
ــورِ أُم،   دــو أَجى  ودأَر  نــي ــالٌ  ب حو  

 ددــر الت  ــح ــي  أَص ا  فغــب صا  وازــر ط  
 ــا  و هطُوئوــي  م ف  ــأْس الَ  بوــد سوالْم  

    ـدهمـي  مف  ترـوص  قَـد  ةرولَى  صع  
 دــج ــا  أُس رِهــى  غَي ــنامٍ  علَ أَص  ــاد ببِع  
ـــدهنـــالِ  وجلرل  ـــعيمـــذَا  جهو  
ــد ــا  بِمرقَ يرنِ  عــي اثْن  ــاق صإِلْت  ــذَاك   كَ
دــدســرٍ  تشع  ــدعب  ــنةً  مــوإِخ  لَــوو  
     ـدتهت  ـئْتـا  شم  وِيـرالْم  ـنمٍ  مونو  
   ـدمحم  ـنوِي  عر  رٍ  قَـديخ  دوِر  عدت  
 ــد ــلٌ  بِإِثْم كُحــى  و نمــى  الْي ــوم  علَ نو  
 دــو ــن  والَ  تتعـ ــدد  وإِخشوشـ   تمعـ
   ــد حج  زِي  ــع م  مــي عنالتو  ــاك فَإِي  

ــ ــد تثَ سح  ــام ــا  وإِرغَ ــزد  رِزقً تو  ب  
ــالَ ــزدد   :رِاُألز  بِ تــا  ل اعرذ  ا  أَورــب ش  

  فَاكْرهنـه  وصـعد    :وما  تحـت  كَعـبٍ  
ــاهى  إِ نت  ــد ــابِعه  قَ ــى  أَص ــى  أَقْص   لَ



٣٣-   كِْسـهعثَـى  وأُن  سلُب  ظُرحلِ  اجلرلو  
٣٤- ي  الَوف  أْسةً   :برـتاوِيلِ  سرسِ  السلُب  
٣٥-   ةــن بِسمياهــر إِب    و  ــه يفــد مأَح  
٣٦-    ـكنحت  ـنم  ـهلْقي  حلخةُ  ممعو:  
  خلْفَـه   :ويحسن  أَنْ  يرخي  الذُّؤابـةَ  -٣٧
ــن  ملْبــوسٍ -٣٨ سأَحــ  :و يمل  ــاضيبت  
  :بأْس  بِالْمصبوغِ  من  قَبلِ  غَسـله   والَ -٣٩
٤٠- يقلَو:  انهثْلُكْرم  ـا    هلِ  اِإلنمعـتسم  
٤١- رمأَحو    ـفَرصعالْمو  قَـان:   نهفَـاكْر  
  مـا  صـبغته    :تكْرهن  في  نصـه   والَ -٤٢
  بـا الْقَ والَ ،صـوف بـأْس  ولَيس بِلُبسِ ال -٤٣
٤٤- نسحيـا     :وهطَيـابِ  والثِّي  يـفظنت  
  وما  يشـبِه  الزنـار  يكْـره  مطْلَقًـا     -٤٥
٤٦-     ـنالَِء  مـيلْخسِ  لاللُّـب  ـرج  مرحيو  
  وما  يشـبِه  الزنـار  يكْـره  مطْلَقًـا     -٤٧
٤٨-  سلُبو رِيرِالْح:  غٍ اـاللَى  كُلِّ  بع  ظُرح  
  وحرمه فـي اَألصـح   ،فَجوزه في اَألولَى -٤٩
ــالِ -٥٠ جلرل  ــع يب  مــر حيو:  ــهِم   للُبِس

  

 ــد ــه  بِأَبعـ ــه  واكْرهنـ ــنٍ  علَيـ   للَعـ
ــن م  ــم ــ  أَت الترِأْزِي،  ــد اقْتو  ــه سفَالْب:  

راُألزو  ،ابِهـــحأَصو  :أَكِّـــدو  ـــهِرأَش  
  مكْروهـــةٌ  بِتأَكُّـــد  أَحمـــدلَـــدى  

  أَحمـد علَـى  نـص      ،ولَو  شبرا  أَو  أَدنى
ــي حــا  الَ   ،و ــيض  مطْلَقً فَب  دــو ست  

  أَصـباغِ  أَهـلِ  التهـود    مع  الْجهلِ  فـي  
ــمِ ــي  وإِنْ  تعلَ ــد  :سالتنجِ تهت  ــلْه   فَاغِْس

بسالٍ  حسِ  رِجلُبل،      ـصـي  نف ـدمأَح  
ــنم  نلَــو  ــتحالْب  انفَــرعالز  درــوالْم  
ــ ــرنسِ  وولَ الْبــا  و سلنل،  اــد اقْتو  ــه مفْه  
  الـرد   لُبسـك   :ره  مع  طَـولِ  الْغنـى  ويكْ

  دــو هسِ  التــب ــبه  لُ ش  أَو  ــه ــزرٍ  بِ مو  
     فَأَكِّـد  ـالَةـي  الصـلْ  فطْلَقًـا  بى  مفَت  
  دــج سارِ  لاِإلز  ــد ــي  ش ف  ــأْس الَ  بو  

  لٍ  أَوقَم  ى  أَونضى  لوـ س ج ـدحبِ  جر:  
  ى  هـذه  الصـبيان  مـن  مصـمت  زِد    علَ

يِيختو  ــصــي  نف  ــج سالنو  طُــهــد مأَح  
  

  بيع العصري والعنب والشراب وآالت اللّهو ومعاملة من خالط احلرام
ــلٌ   -١ اطــرِ  ب مخلْمرٍ  لــي صع  ــع يبو  
٢-   ةزـوجأَكْلٍ  وابٍ  ورشعٍ  لمـ  كَش   الْـ
  ودف  ومزمـــارٍ  وجارِيـــة  الْغنـــا -٣
٤- ــةعمجل  يــعورٍ  بِســأْمم  ــعيكَــذَا  ب  
  كَذَا الْحكْم فيما ضاق من وقْـت غَيرِهـا   -٥
ــا  -٦ هعيبــالَبِ  و الْك  ــار جإِي  مــر حيو  
  ئٍوكُــره  بِــالَ  حظْــرٍ  مبايعــةُ  امــرِ -٧
٨- لُّــهحو  ظِّــرح  ــهنظْــرٍ  مح  لُــومعمو  
٩-  هاهبــت شــلُّ  ا قي  ا  أَورــو ــزداد  طَ يو  

ـ   -١٠   ويكْره  بيع  وابتياع  بِمـوطنِ  الظُّـ
  وحكْمةُ  بيعٍ  واشـتراٍء  لـذي  النهـى    -١١
  حكَـمِ  الَّتـي  تبارك  ذُو  اَألحكَـامِ  والْ  -١٢
  فَفي  كُـلِّ  شـيٍء  حكْمـةٌ  ودالَلَـةٌ     -١٣

  عنـب  مـع  كُـلِّ  عـون  لمفِْسـد      كَذَا   
  ــد تعمل  فــي سجٍ  ونــطْر شارِ  ومــق   ـ
 دــد فَاص  ــك ــارِ  ذَل جإِي  ــن عو  دــو عو  
يــد تبي  اــذ ــه  الَّ نعــانِي،  و   إِذَا  أَذَّنَ  الثَّ
طَــدــا  بِأَوهنورِ  عــدغالْم  ــنم  حــحصو  

ــالَ  ــرِ  خ يبِغ ــد قَيي  ــم ــدنا  لَ نع  ف  
  ــد ــرٍ  منكَّ ــلٍّ  وحظْ ح  ــن لَ  مــو مت  
دــدأُع  ــهمهبم  اتهــبــي  الشفو  ــاحبم  
   ددفَـار  ظْـررِي  الْحـتشى  الْموعد  نلَكو  
 ــد هزالت  ــد قَصل  ــب غَص  أَو  اتــالَم   ـ

ــرٍ  إِ ــلُ  ذي  فَقْ صوتــد قْصــلِّ  م ــى  كُ   لَ
يــد تهــا  فَت هيــقِ  ف ــولُ  الْخلْ ــار  عقُ حت  
دفَـــرالتو  هـــديحولَـــى  تاعٍ  عـــدل  



١٤-  لِّـهلِ  حبس  نالِ  مالْم  ابسإِكْت  احأَب  
ــا  -١٥ نروأُما  وناؤــد إِب  ــه كْمح  ــن فَم  
١٦-  رِهــأَم ــتقلُّ  بِ ســرِئٍ  الَ  ي مــلُّ  ا   فَكُ
١٧- ــلٍ  و يكوا  بِترــو ــأُجرةفَطَ ــورا  بِ   طَ
ـ  -١٨   وطَورا  أَباح  الْجهلَ  عند  تعذُّرِ  التـ
  إِلَيه  انتهى  اَألسباب  في  كُـلِّ  كَـائنٍ   -١٩
ــبٍ  -٢٠ كْســامِ  بِم اَألن  ــاع أَطْم  ــق   يعلِّ
٢١-     فِْسـهبِن  ـامحقْتـذَا  الَـى  هونُ  عهي  
ــأَ -٢٢ ــأْتي  بِ ياللُهــو صح  ــز عاقٍ  يزر  
٢٣-    هعـنص  قَنى  فَـأَتـدأَب  نانَ  محبفَس  
ــا -٢٤ نكلُوــا  م طَايــورٍ  ع   ولَــيس  بِمحظُ
  وقَد  عاملَ  الْمختار  بعـض  الْيهوديـا   -٢٥
ـ   -٢٦   ومن  يتصدق  أَو  يرد  كَمـبهمِ  الْـ

  

 ــد شرم  ــر يخ  هلــي صحــى  ت ــانَ  إِلَ   فَكَ
ــد ــاط  الَ  ذَوات  توحــ   ذَوات  ارتبــ
  ــد تفَاه  ــاوِن علَ  التــب ــا  س لَن  ــن فَس  
   ــد قَيٍء  مــي ــلِ  ش عــي  ف ف  ــة نيعم  
دــد ةَ  أُعبــار ضــذَا  الْم ه  ــن مو  نيـــع  
 يــد تبيــي  و ــرِ  ينهِ اَألم  ــع يمج  ــه نمو  
     ـدقْصـي  كُـلِّ  ملَ  فـوـونَ  الْهكَبري  لَه  
  ــد يزــي  الت ــةً  ف غْبــالٍ  ر ــذَا  بِم هو  

ــاجِ ــى  ع ــد إِلَ ــجِيعٍ  بِمرقَ ــا  ض هنزٍ  ع  
 ــد لْحــلِ  م ياطأَب  ــن ــالَى  ع عــلَّ  ت جو  
 ــد مةُ  أَحابــح ص  مهــن ا  مــو ــد  قَبِلُ   فَقَ
   ــد ــوه  فَقَلِّ عــا  د ــلْ  لَم ــى  وأَكَ فَت  
 دــه فَاش  ــه ياقــلَّ  ب ح  ــه يامِ  لَدرــح   ـ

  

  ضة واحلرير والتختم فيما جيوز لبسه وما حيرم من الف
  وحكم أواين الذهب والفضة وعقوق الوالدين وإعطاء الطريق حقه

١-   ـنم  وهـجسا  نم  انلَى  الذُّكْرع  ظِّرحو  
ـ  -٢   ويحرم  في  منصوصِ  أَحمد  تكَّةُ  الْـ
٣-     ـةضف  مـاتخ  انلَـى  الـذُّكْرلَّ  عحو  
٤- رو  فأَنةً    وورـرض  ـهنم  ـنالس  ـطب  
  وقَولَينِ  خذْ  في  حلي  منطَقَـة  الْفَتـى   -٥
  أُحــلَّ  لُجــين  فــي  خمائــلِ  صــارِمٍ -٦
٧-    ذْلَـةـةُ  بنظم  ـوا  هم  رِ  أَوتي  السفو:  
٨-  وهــر ــيس  بِمكْ ــرِه   :ولَ ــةُ  غَي ابتك  
ـ   :لمن  يستأْجِر  الْبيتوحلَّ   -٩   ـحكُّه  ال

  لْيتيمـة  لُعبـةً  شـرى  والـي  ا    وحلَّ -١٠
  يشترِي ما كَـانَ مـن ذَاك صـورةً    والَ -١١
  ويحرم  تصوِير  لذي  الـروحِ  كَـامالً   -١٢
  هابسِ  الْفرا  واشـترائ ل  :بأْس  في  والَ -١٣
  اَألولَى اُحظُرنْ جِلْد ثَعلَـبٍ  في وكَاللَّحمِ -١٤
١٥- كَرِه  قَدـ   :و الْفَنو  ورمالس  ك ـدمأَح  
١٦- هصي  نفـبٍ   الَ  :ونأَر  ي  جِلْدف  أْسب  
  ومـن   ،من  فضـة   :بأْس  بِالْخاتمِ  والَ -١٧

     دــر صم  ــبٍ  أَو نِ  غَالــي عنٍ  وــي لُج  
   ددــرةٌ  الَ  تابــررِ  كَــذَا  شرِيـــح  
 ــجِد سع  ــة عقَبِي  ــع م  فــي ــةُ  س لْيحو  
  ــد هزحِ  الْمــي ــرٍ  مبِ ــي  بكْ ــولُ  أَبِ   وقَ

ــ مــنِد نِ  أَســي هجوــا  و ضيالْب  ــة ضالْف  ن  
  ــد ــنٍ  ط شوج  ذَةــو خ  انرو  ــف خو  

  لْقُــرل  ــبكَت  هكْــرالَيــدجمالْم  ن  
نالـذِّكْرِ   م،  يف    ـدهميو  سـدي  ـا  لَـمم  

ــ ــداخلِ  ا  ،تصاوِيرـ ــامِ  لل مكَالْحدــه ش  
  وبِـالرأْسِ  فَاصـدد    ،نْ  تطْلُـب إِ  :سٍرأْ  بِالَ

ــه  الَ الم  ــن مو  المدــر جــي  الْم ــا  ف ه  
 ــد ــده  للتوعـ ــرا  عـ ــا  كَبِيـ   وذَنبـ

ــود ــالَ  جلُ ح ي  ــم ــه  لَ تولٍ  مؤــد   طَّ
ــه نعــالَ  :و الصو  ســب ــه  ليلْ ــددأُةَ  بِ ص  

مهابجــن ســاقُ  و ــزدد والْقَ يــا  ل ضأَي  م  
  اُحظُــر  كَهِــر  بِأَوطَــد  :وكُــلَّ  الســباعِ

ــقٍ  وبعقيـــ ــددلُّـ   ورٍ  وشـــبه  الْمعـ



١٨- هكْريو:  ناصٍ  مصفْرٍ  رـ   ص يدحمهد  
  صـحبِه و أَحمـد  كويحسن في الْيسرى  -١٩
  ومن لَم يضعه في الدخولِ إلَـى الْخـالَ   -٢٠
٢١-    نمـرح  قْـدالن  ـنالً  ميلَةً  مكْحمو  
٢٢-  فــح صمو  اةولٍ  ديــد نــةَ  ق لْيحو  
ــو(وإِنَّ   -٢٣ ــدينِ  )قعقُ الــ  :الْو ةٌكَبِير  
  شـبهها الْمطَيطَا  و  :ويكْره  في  الْمشيِ -٢٤
ـ  والَ ،تكْرهن الشرب من قَـائمٍ  والَ -٢٥   انـ
٢٦-   ــنسحيىبِــونمالْي:  اُء  اــدتإِبــهالعتن  
ـ  نعلـه  في فَرد :ويكْره مشي الْمرِء -٢٧   إِخـ
ـ   :بأْس  في  نعلٍ  والَ -٢٨   بِـالَ   ايصلِّي  بِهِ
٢٩- نسحيو: اال  هـعسي قَطْـعِ شف اعجرتس  
  وإِنْ  تلْق  يوما  في  الطَّرِيـقِ  حجـارةً   -٣٠
٣١-   ـقِ قَـدي الطَّرِيسٍ فلجم نا عرذح كُنو  
  معـروف  ونهـي  لمنكَـرٍ   هي  أَمر  بِ -٣٢
  وغَض  َألبصـارٍ  وكَـف  عـنِ  اَألذَى    -٣٣
٣٤-    رارِعِ  طَـاهـوـي  الشنٍ  فيط  مهبمو  
  ويطْهــر  بِاَألمطَــارِ  كُــلُّ  مقَــابِرِ  اَأل -٣٥
٣٦- الس  لَبِس  قَدويتب:    وهـالَ وي  خالَّذ  
٣٧- ــر ــه  :هويكْ ــالِ  لعجبِ عالن  يدــن س  
٣٨- هصي  نفو:  اها  كْرسلنلالِ  وجلرل   الـر  
  وإِنْ  كَانَ  يبـدي  عـورةً  لِسـواهما    -٣٩
٤٠- هكْريو:   ـيقْصت  ـاسِ (راللِّب(   طُولُـهو  
٤١- لِ  اجلرلوهـ    :كْر زِي  ضـرـ ع صقٍ  بِنه  
٤٢- اللَّه  دمح  نسحيو:    الَـةي  كُـلِّ  حف  
ـ   وأَخلق  ويخلف  يأَبل  :وقُلْ  َألخٍ -٤٣   الْـ
  :ومن  يرتضي  أَدنى  اللِّبـاسِ  تواضـعا   -٤٤
٤٥- ــه لْقخ  ربــد الْم  ــن ذُو  الْم  كــار بت  
٤٦-  ي  طَـيف  كَمح  فَكَم    لَـه  ـهكَامأَح  
ــائلٌ -٤٧ سم  ــن لَكولٍ  وــؤ سبِم  ســي   فَلَ

  

 انــذُّكْر ــرم  لل حيو:   دــج سع  مــات خ  
وهكْــري:  ــدالْي  ةابــب ســطَى  وســي  الْوف  

  آنبِ  قُـركَت  نفَع   كْـرٍ  بِـهذأُ  :و دـدص  
دكَـــدم  ـــطشمو  آةـــرـــةَ  ملْيحو  
   قَلَّــدابِ  مولــدقٍ  لطَــوجٍ  وــرسو  

ـــا  تمهفَبِرـــرباًء  رـــزج  ـــدمحتو  
  غَيـر  فـي  حـربِ  جحـد      ،نةَ  كبـرٍ مظَ
  فـي  اَألظْهـرِ  الْمتأَكِّـد     :تعالَ  الْفَتـى ـ

كْسلْعِ  عي  الْخفو،  اوهكْر  ت  كْسـ الْع شرد  
ـ ـ ا  أَصاريتـالَ    ،حـى  ِإلصتح فِْسـدحِ  م  

  عنــد  أَبــوابِ  مســجِد  :وافْتقــدها،  أَذًى
ــي صختوص  ــد همــالطَّرِيقِ  الْم ــاف  بِ ح  

  ا  الـردي أَوِ  الشوك  أَو  عظْما  أَزِلْ  وكَـذَ 
 دــد عت  وطــر ش  ــع إِالَّ  م  ــه نع  ــي   نهِ
  يـــدتبـــلِّمِ  يسلْمـــالَمٍ  لس  درو  
 ــد قْصملُّ  لدــت سي  ــد ــن  قَ م  ــاد شإِرو  
دوبِـــأَج  فْـــوع  ـــهنم  رـــزإِالَّ  فَنو  
     يـدـا  نبِه  ظْـمع  ـقبي  لِ  إِنْ  لَـمائو  

نرِ   مـعالش    ابِهـحأَص  ـعم:   بِهِـم  ا ـدقْت  
ــرارفَ ــد صـ ــود  فَأَبعـ   ها  زِي  الْيهـ

ــ يقق،   دــي ســو  و ــزوجِ  يخلُ ــوى  لل س  
 ددــر ــرِ  تـ ــور  بِغيـ ــذَلك  محظُـ   فَـ

ــالَ ــرا  بِ بك  ــة اجح،  كــر تو  دــو عالت  
ــره  والَ ــي  الْمتأَ الْكَ  :يكْ ــانُ  ف ــت   دطِّ
ــدد والَ جبٍ  مــو ــبسِ  ثَ ــي  لُ ا  فمــي س  
ـ    :كَـذَا  قُـلْ    ،إِلَه يمح  ـشاعد   دـدست  

    ـي  غَـدف  ـاتقَرِيبالْع  ـابى  الثِّيكْسيس  
دــر صــعٍ  م نــرِ  م غَي  ــن م  ــاَءه ــا  ش بِم  

ــو  الْقُ  ــدبرها  تجلُ ي يــد تهفَت  ــوب   لُ
   ــد ــي  غَ نَ  فــو ــا  يقُولُ مع  ــه ترِيب  

  

  النكاح وعشرة الزوجة وآداب اجلماع والقسم
١-  هــن ســاحِ  و ــلَ  النكَ عــا  ف لَن  ــاح أَب     دــو عــاٍء  م من  ــن ــا  م نيــاَء  ف ــا  ش مل  



٢- ــب ــو  واجِ هو  هاببحــت سا  انبــذْه مو  
  وخذْ  من  نصـيحٍ  يـا  أُخـي  نصـيحةً    -٣
  فَتيـةً   :نْ  كُنـت  شـيخا  تنكحن  إِ  والَ -٤
ـ   سمتن  تنكحن  م  والَ -٥   :ك  رتبـةً فَوقَ
ـ  -٦   وهذَا  لَعمرِي  جملَةٌ  في  اشتراطه  الْـ
ــا   والَ -٧ هأَثَاثــا  و هالــي  م ف  نغَبــر ت  
  :عنـد  أَهلهـا    تسكُنن  في  دارِها  والَ -٨
  :من  كَانَ  في  فَضلِ  عرسـه خير  في  فَالَ -٩

  رِ  تنكُّــداتنكــرنْ  بــذْلَ  الْيِســي  والَ -١٠
ـ أَو ،ا عهِـدت تسأَلَن عم والَ -١١   عـن  ضِغْ
١٢- ــعائدــاَء  و ســا  أَنَّ  الن   وكُــن  حافظً
ــرِ  والَ -١٣ كْثت  ــار ــة  :اِإلنكَ مهبِت  مــر ت  
  هـا عوِجاجِم اأَنْ تقـي  :تطْمعن فـي  والَ -١٤
١٥-  ـكَّةس  قفَو  فَةي  غُرى  فى  الْفَتكْنسو:  
  وروضــةَ  دمنــة  :وإِيــاك  يــا  هــذَا -١٦
١٧-   ـتنـي  زالَّت  لَى  كُلٍّ  نِكَاحع  مرحو  
١٨- ودمأَح  نـا  :  عـا  بِهنز  نا  مهغبإِنْ  ي  
  ضـرورةً   الَّإِ  الْفَقْـرِ في    نتنكح  والَ -١٩
  سـا  لُعـب  لَنـا   نَّ  النأَ  :وكُن  عالما -٢٠
٢١- الن  ريخوترس  نا  ما   سظَـرنم  جوالز  
٢٢- ــي قَصــاظ ــيقَ  ،رةُ  أَلْفَ ــاص هتيةُ  بر  
  الْـ  تظْفَر  بِالْمنى  :علَيك  بِذَات  الدينِ -٢٣
٢٤- ِسيحةامٍ   بـرك  نلٍ  مإِ   ،أَص  فُـزنْذَت  
  فَـاقْتنِع   الْعـدلِ إِلَـى     وواحدةٌ  أَدنى -٢٥
٢٦-    مهبـرضكَـاحِ  وـالَنُ  النإِع  عرشيو  
  خيرها الرحمن ثُـم اسـتعذْه مـن    وسلْ -٢٧
  وحق  علَـى  الـزوجينِ  أَنْ  يتعاشـرا    -٢٨
ــرية  والَ  -٢٩ طُْء  ســالَالً  و ح  ســي   ولَ
  ومــن  شــاَء  بــين  اِإللْيتــينِ  تلَــذُّذًا -٣٠
  مـرةً يسن  الْوطُْء  في  الشـهرِ   :  وقيلَ -٣١
ــادةٌ   -٣٢ زِي  ــه لَيع  ونــن سبِم  ســي   ولَ
  الَّهـم  جنبننـا  ومـا   :  وسم  وقُـلْ  -٣٣

  ــد ــت  متوقِّ ــن  معنِ م  فــائ ــى  خ   علَ
ــد يؤــبٍ  م ــر  بِقَلْ ــا  واحظُ ازِمح  ــن   وكُ

ي  ضف  شعشِتيارِ  الْعر،    دبِـالر  ضـرت  أَو  
  كْمـي  حا  فـدأَب  كُنت   كُّـدنـي  تـا  فه  

   ددــو ــالُ  الت كَم  ــه يــكَفَاَءةَ  إِذْ  ف   ـ
ــتإِ ــرٍ  ذَا  كُن ــ  :ذَا  فَقْ تذدــه ضتلُّ  و  
إِت  عــمـ س   دمعــد  نذَنْ  أَنــواع  مـ

ــ ــى  ه ــروح  علَ يإِو  نيــد تغيــا  و هلَي  
حــام سو:  دــو ت  ــن سحا  وــر ــلْ  أَج نتد  
  درشــت  :الشــرع  ذَا  لَــم  يــذْممِعــوارٍ  إِ

انــو ا  عنيــد ــدا  ،لَ شرةَ  مــي صــظْ  و   حفَ
  معتـد   عـن  كُـلِّ    :ترفَعن  السـوطَ   والَ

ــي  إِ ــا  ه ــلُ    الَّفَم ــلْمثْ ضددــر عٍ  م  
ــ يؤلُ  إِوالْم  ــرِي ــى  الْب مهــى  ت ــلَ سدد  

  لَـى  أَصـلها  الـردي   سترجِع  عن  قُـربٍ  إِ 
  زِد  ةــد ــا  ع ضقنا  ــم ــة  ثُ بوــى  ت   إِلَ
 ــد ــد  معقَّـ ــرطٌ  لعقْـ ــه  شـ   فَتوبتـ

مِ  تــو ــاِء  الص ــذْ  بِوِج ــدولُ ه  توــد شر  
ــن  إِ سفَحــا  ا مهذَنْ  متطَعــت س  دــو جو  

ــ مــو يغــي  م ف  ــه ظَتفح  بِن  دــه شمو  
يقَص     ـدعكُـلِّ  أَب  ـننِ  عـيالْع  فةُ  طَـرر  

ــلِ  ودودـــ اَألص  ــود ــد  ،الْولُ بعالت  ذَات  
ـ   ،بِولْــد  كــرامٍ    دوالْبكَــارةَ  فَاقْصـ

ــئْت إِنْ  شلُغْ  وــاب ــا  الَ  :فَ عبأَر  ــت يزد  
ــهلَيع    فِْســدمل  ــالَفلْخل  فبِــد  

  دــد ست  ــاف ــد  الزفَ نا  عهــر أَذَى  ش  
   كُّــدنالَ  بِت  ــقــذْلِ  الْحبو  فــربِع  
دــدرِ  أُصبالــدضِ  وــيــي  الْحف  ــهتجوزل  
 ــد عببِم  ســي ــولج  فَلَ ي  ــم ــو  لَ إِذَا  ه  

 ــب ــي  اُألسـ ــدوإِالَّ  فَفـ   وعِ  إِنْ  يتزيـ
 ــد ــهوة  وتولُّ ش  ــي اعد  ــد نى  عــو س  
 ــد تهطِْء  تــو ــياطين  اَدع  للْ الش  ــت   رزقْ



ــا  -٣٤ عامجــالَمِ  م ــر  الْكَ يكْثت  هــر   ويكْ
٣٥- ــه ــا  أَنْ  يالَعــب  قَبلَ ضأَي  عــر شيو  
  فَرجِـه  وأَنَّ  وضوَء  الْمرِء  مع  غَسـلِ   -٣٦
  ويكْره  وطُْء  الْخود  مع  رأْي  غَيرِهـا  -٣٧
٣٨-    نجِـبجِ  أَوولـزاعِ  لتمـتسةَ  االطَاعو  
٣٩-   بِـتا  تانِهـيصا  بِعجوز  تبأَغْض  نفَم  
  وإِذْنك  نـدب  فـي  عيـادة  محـرمٍ     -٤٠
  ينـة  أَو  تطَيبـت  وإِنْ  خرجت  في  زِ -٤١

  

    دـدـا  أُصهميمتـلِ  تقَب  ـنم  هعزن  نعو  
   دــرجــا  ذَا  تهطْؤو  ــهنم  هكْــريو  

حــت ــودا  يسـ ــودإِذَا  رام  عـ   ب  فَجـ
 ــد ــع  بِمرقَ مجــى  و ضرةً  تــر ض  ــو   ولَ
   ــدعبتــا  وهلَيع  ــبضغي  ــابِهبِإِغْض  
   ــنِدــا  أَسهنلْعنِ  تمحكَــةُ  الــرالَئم  
  دــد ــت  الَ  بِتشـ ــرتها  للْميـ   وحضـ
   ـدشو  ـعناَألذَى  أَم  فْـتإِنْ  خو  عنمتلد  
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١-    تـمقَست  وضـا  أَنَّ  الْفُـرمالع  كُنو  
٢-    مـهضعب  ـى  قَـامتم  اتفَايك  ضفَرو  
ــادرٍ   -٣ ــلمين  لقَ سالْم  ــر ضفْعٍ  لــد   كَ
٤-   نــد م  ةــاد يع  ــان يرعرٍ  لــت سوف  
٥- ــع م  ــه لَيع  ــالَة الص  ــم ــه  ثُ   وتكْفينِ
ــةٌ  -٦ هِمم  ــت حأُبِي  اتاعــن ــا  ص هنمو  
  وزرع  وغَــرس  حفْــر  نهــرٍ  وبِئْرِهــا -٧
ــا  -٨ همرــورٍ  و س  ــم ــرٍ  ثُ جِســاٌء  ل بِن  
٩-   ةــو عــةُ  د ــى  إِقَام ظْمــا  الْع نتامإِم  

  هاد  وحج  كُلَّ  عامٍ  كَـذَا  الْقَضـا  جِ -١٠
  وتعليم  ما  قَد  سـنه  خيـر  مرسـلٍ    -١١
١٢- اَءةــرــوِ  قحنو  فــرِيصتــابٍ  وسح  
١٣-    الَـةـي  كُـلِّ  حف  ى  اللَّهقْوبِت  كلَيع  
١٤-   ـدمـحٍ  أَحصن  عم  ابِ  اللَّهتحِ  كصنو  
١٥-    مهـريأَم  نيمـلسـعِ  الْميمحِ  جصنو  
  وما  زالَ  فينـا  كُـلُّ  عصـرٍ  أَئمـةٌ     -١٦
ـ  -١٧   فَينفُونَ  تحرِيف  الْغواة  وأَظْهروا  الـ
ــدةٌ  -١٨ مــرِ  ع لِ  اَألمــي  أَو ــةٌ  ف عبفَأَر  
  قْصى  اجتهـاده فَكُلٌّ  أَتى  في  الدينِ  أَ -١٩
٢٠-   بِهــح صو  ــي ــاعٍ  للنبِ بتا  طــر   لفَ
٢١-   جِـبي  الَلِ  فَلَـملِ  الضإِلَى  قَو  هوعد  
  وجاد  لنصرِ  الْحـق  بِـالنفْسِ  صـابِرا    -٢٢
  فَآب  بِحمد  اللَّـه  بِالنصـرِ  والْهـدى    -٢٣

ــينٍ  كَ   بِع  ــد بعت  ــالَة ص  ــع مٍ  مــو ص  
دفْــركُــلِّ  م  ــنع  ميــأْثــقَطَ  التس  بِــه  
  دــر صــرٍ  م يعٍ  فَقــو ي  جاعِ  ذــب كَإِش  
 ــد لَحــنِ  الْم ــم  دفْ ــت  ثُ يلِ  مــي   وتغِس
   دــع ــرِ  فَاس لْقَبــولِ  ل محالْم  ــة عابتم  

ــا  هاجتحت  ةــلَح صمل   ــد ــاس  ترفَ الن  
دـــدفَس  ثُـــوقالْب  ـــا  ثُـــمهميظنتو  
   ــجِدسم  ــا  ثُــمهاجتحي  ةطَــرقَنو  
   دــد ــلِّ  الْملَ ضالْم  اتهــب شل  ــع   ودفْ
  ــد جمــابِ  الْم تالْك  مــي لعتــا  و فْتاالو  
 ــع سم  ةعــرِي ــي  الش ــمٍ  ف ــائر  علْ سود  

ــد عببِم  ــبــمِ  ط ــع  علْ م  ــة لُغ  ــع مو  
   غَـد  ـعـومِ  مي  الْيقِ  فبالس  اتبقَص  زحت  
ـــدمحم  نيـــلسرـــرِ  الْميخ  ـــكبِين  
   ــد شرةَ  مــي صــلْ  و فَاقْب  مرِهوــأْم مو  
 ــد نهى  بِالْمــد ــنِ  الْه يد  ــن ونَ  عــذُب ي  

ـص   دـهشـي  كُـلِّ  ملُولِ  فعالْم  نم  حيح  
   ــد ــرِ  قَلِّ ــرِ  اَألم ــي  آخ ــةٌ  ف عبأَرو  
    ــدمأَح  بـذْهم  قْـدـي  النف  مهـدمأَحو  
دــدهمل  جِبــتسي  ــلِ  ذَا  لَــمأَج  ــنفَم  
  دــد ــرِ  مسـ ــيهِم  رد  خيـ   ورد  علَـ

  د  والتهديـد  مـن  كُـلِّ  معتـد    علَى  الْجلْ
  ـــدبؤلٍّ  مذو  انـــرسا  بِخـــاؤبو  



٢٤-  الَتا  زمقَـى    وتـنِ  اكُـلِّ  مى  لقْبالْع  
٢٥- ــرِف خزــلِّ  م ــن  آراِء  كُ ع  ــاك إِيو  
  فَقَد  مات  خير  الناسِ  والدين  كَامـلٌ  -٢٦
٢٧-  عـائأْيِ  ضي  الرف  قنِ  الْحيد  بفَطَال  
٢٨-     هِملقَـو  ـاقُضنـا  تقْصن  كَفَى  بِهِـم  
٢٩- ـا   وضاقنتم  كُـني  ا  لَـمقكَانَ  ح  لَو  
٣٠-  ــارِه هكَن  ــه ــق  إِالَّ  لَيلُ ــا  الْح مو  
  بِه  يطْمـئن  الْقَلْـب  غَيـر  مزعـزعٍ     -٣١
  فَمن  قَلَّد  اآلراَء  ضـلَّ  عـنِ  الْهـدى    -٣٢
  أَتـى فَما  الـدين  إِالَّ  اِإلتبـاع  لمـا      -٣٣
٣٤-  هــر غَيو  يعــاف ــالَ  الش ــذَلك  قَ   كَ
  ومحض  التلَقـي  بِـالْقَبولِ  لَـه  بِـالَ     -٣٥
  عـذْرها   غَ  الـنفْس بلأَنْ  ت  :لَىفَكَابِد  إِ -٣٦
  الًلَســبه  تـذْهبن  الْعمـر  منـك     والَ -٣٧
  ومـن   ،لَ  الْمنىفَمن  هجر  اللَّذَّات  نا -٣٨
  عتزازهـا ا  :وفي  قَمعِ  أَهواِء  النفُـوسِ  -٣٩
  بِما  يكِْسـب  الْعـالَ    الَّإِ  :تشتغلْ  فَالَ -٤٠
  أُنسـه   :اِإلنسان  بِـالْعلْمِ   )خلْوة(وفي   -٤١
ـ   ويسلَم  من  قَالٍ -٤٢ يقأَذَى   ،لٍو  ـنمو  
ـ فَ -٤٣ س  وفَه  تيب  لْسح  كُن ةرـوعل  رت  
٤٤- يلج  ريخِء   وـرـ سِ  الْم كُتـ   ب يفتهد  
  كُـلَّ  موفَّـقٍ    :ذَا  خالَطْـت وخالطْ  إِ -٤٥
٤٦- يفيكلْمٍ  دع  نم،  اكهنيى   وـوه  نع  
٤٧- اكإِيإِ  :و  ازمالْهوتنْ  قُم  هنـ   ع   والْـ
  نْفَـذُو الْجهـلِ إِ   ،الْحمقَى تصحبِ والَ -٤٨
٤٩-   مهـريخ  ـكبر  دنابٍ  عحص  ريخو  
٥٠-  ــتقَــامٍ  قُمم  ـريخــ  ويفو  هــةلْيح  
  ولْـيكُن   ،لسـانك   االْعور  وكُف  عنِ -٥١
  الْجـوارِح كُلَّهـا   الْفَحشـا  وحصن عنِ -٥٢
٥٣- ــهفَإِن  انسِ  الْقُــررلَــى  دع  ــبظوو  
  بِوقْتهـا   الْفُـروضِ وحافظْ  علَى  فعلِ   -٥٤
  سـامعا   :في  اللَّيلِ  ذَا  ما  قُمتوناد  إِ -٥٥

    ـدجـي  الـذِّكْرِ  اَألمف  اللَّـه  دعو  ككَذَل  
 يدــر ــمنِها  ال ــي  ض ف  ــم فَالس  ــه قَالَتم  
ــدلْحكُــلِّ  م  ــننِ  ميِــيبــنِ  التع  غَنِــي  

 اضخ  نمو   يـدـا  هلْمِ  الْكَالَمِ  فَمي  عف  
 ــد ــدي  فَقَلِّ نع  ــق ــولُ  الْح ــلٌّ  يقُ   وكُ
 دــد ــه  ذَا  تلَـ ــلْ  ربـ ــم  يتنقَّـ   ولَـ
   ددــر ت  ــن ــا  م يالاًء  خــي ــلُ  ض زِيي  
 ــد ــن  تنكُّ ــنٍ  م ــلْ  آم ب  فــائ الَ  خو  

  الـدينِ  يهتـدي    ومن  قَلَّد  الْمعصوم  فـي 
 ــد محرِ  مــي شي  الْبــاد الْهو  ــه ــنِ  اللَّ ع  
    ـدتهكُـلِّ  م  ـنم  ـقالْح  نرِياصالن  نم  
 ــد ــبِيه  أَو  رد  جحـ ــأَولٍ  أَو  تشـ   تـ

ي  اف  كُنابِ  وسلْمِكْتطَـالَّ   :الْع ـدجأَن  ع  
  جهــدا  بــلِنعمتــينِ  ي  الفــ  تغبــنن  والَ

 لَى  اللَّـذَّاتع  أَكَب:     ـدلَـى  الْيع  ـضع  
  يذُلٌّ  سـرمد   :وفي  نيلهـا  مـا  تشـتهِي   

ــ  والَ ضرىت  يففْسِ  النــن ــالرديلل ــة  بِ س  
ــ يد  ــلَم سيو ــد حوالت  ــد نِء  عــر الْم  ن  

ــي لسٍج،  ــي غاشٍ  بو  ــن موــد سحضٍ  و  
    فِْسـدمكُـلِّ  غَـاوٍ  و  ـنى  عالْفَت  زرحو  

  كَعقْـــلٍ  مؤيـــد  ،علُومـــا  وآدابـــا
ــن ــا  م لَمال  ،الْعــى  و ــلِ  التقَ أَهدــد ست  

 تو  اهــد ه  ــن م  ــد هت  هبــاح ــفَص شرد  
  َء  بِـالْمرِء  يقْتـدي  فَـإِنَّ  الْمـر    َء،بذيـ

  مرالَيمِ صـزا  الْحا  أَخرٍ  يا  َألمح:   فِْسـدي  
يــدتي  ابثْــلُ  الَّــذم  ــارالْجو  بِهــاحصل  

تلَّيحــاته:    ــجِدسبِم  اِإللَــه  كْــرذ  
  بِذكْرِ  اللَّـه  يـا  صـاحبِي  نـدي      :دواما

لَك  كُني  تا   فـزمِ  الْجوي:   ـريخ   دـهش  
   ــد لْمــلَ  ج ــيا  مثْ ــا  قَاس قَلْب  نــي   يلَ

يصذْ  بِنخو  جـي  الـدابٍ  ف    ـدجهت  ـنم  
قَرِيجِيــا  مب  يــدتبــلِ  ياضــا  بِالْفَوب  



  ضـارِعا   :لَيـه  كَـف  فَقْـرِك   ومد  إِ -٥٦
  نيلـه واسـهر  ل   )الْعلْـم (من  تسأَ  والَ -٥٧
  لْفَقْـرِ  وادرِع  الرضـا  ل  :وكُن  صابِرا -٥٨
  فـي  الْقَناعـة  والرضـا     الَّفَما  الْعز  إِ -٥٩
  لَـى فَمـا  إِ   :عه  الْكَفَافنفَمن  لَم  يقَ -٦٠
٦١- اللَّــه  نِــهغي  نغــتي  ــنــى  ،فَمنالْغو  
  للْمــالِ  والريــا  :تطْلُــبن  الْعلْــم  والَ -٦٢
  :هسـتطَعت مـا  ا بِالْعلْمِ  في  وكُن  عامالً -٦٣
٦٤-   ماهـدهى ورفْعِ الْـولَى نا عصرِيح كُنو  
٦٥- ربالْكو ابجاِإلعو اكإِيظَ :وحـ  ت   بِالشـ

  

ــ نِيــبٍ  م ــطَ  وت  ،بٍبِقَلْ عت  عادوــر شد  
  فـي  غَـد  السيرِ    سرى  تحمد  :ضجرٍ  بِالَ

ـ    حمـد واواشـكُره     ،الـرحمن   ردبِما  قَ
   ــد هزالتــلٍ  و اصح  ــاف ــأَدنى  كَفَ   بِ

ـــبِيس  ـــاهلٌرِض،  ـــدقَصتو  نِعفَـــاقْت  
  عــن  كَثْــرة  الْمتعــدد  غنــى  الــنفْسِ  الَ

ـ  فَإِنَّ  مـالَ  ـرِ  فاَألم  ـ  ك قْصـنِ  مسي  حد  
ى  بِكدهيل     ي  بِـكُء  الَّـذـرالْم   يـدقْتي  

ــلْ نت  :ــد بؤمٍ  مــي عــي  ن ــرٍ  ف يــلَّ  خ   كُ
  ةنِ  ـقَاويارـي  الـدف،    ـدشأَرو  ـدشفَار  

  

  اخلامتة
١- ذَلْتب  ا  قَدهي  ودهج  حصنِـي   ،النإِنو  
٢-   قَدو    هـدحو  لَّـهل  ـدمالْحو  لَـتكَم  
  عروسا  سمت  شمس  الضحى  حنبليـةً  -٣
  إِذَا  اَنتسبت  في  الْعلْمِ  كَـانَ  انتسـابها   -٤
  إِمامِ  الْهدى  زِينِ  التقَـاة  ابـنِ  حنبـلٍ    -٥
٦-    رِ  رـوبِن  فَّـتـةٌ  حضوا  رفَمـا بِيهع  
ــا  -٧ هاتيأَب  ــن م  ــن سلٍ  ،بِأَحــائ سمو  
  نلَيس  بِـالنومِ  تـدرِكَ    ،فَخذْها  بِدرسٍ -٨
  فَالَ  ترعوِي  عـن  حفْظهـا  فَهـي  درةٌ    -٩

١٠-     هـاؤـلَّ  ثَنج  اللَّـه  ـالَةكَى  صأَزو  
١١-    ـنم  ـرالْغو  ابِهحأَصو   ـنمو  ـهآل  
  

   ــيقْصبِت  ــر قرِيم،   يــدتأَه  ــه   وبِاللَّ
ي  ــا  لَــممائــالٍ  دلَــى  كُــلِّ  حــعصرد 

يـــدترتنِ  وبِـــيورِ  الْمبِـــالن  رـــآزت  
 ــد قْتنِ  ميــد ــرة  ال صــي  ن ف  ــد   لمجتهِ
ــ  لْحم  عدأُو  ــه ــي  اللَّ ف  ــه بــى  ح   دعلَ

ــزالَ  ــذْبِ  ال ا  الْعهــال لْسبِسدــر بلِ  الْم  
  ددــر ــرِ  ت يــا  بِغ موــا  ي بِه  ــت   أَحاطَ

  فـي  كُـلِّ  مشـهد   علْـمِ   ى  والْقَتَألهلِ  ال
  قُّـــدنــي  التا  فهـــتلَصختــةٌ  اسميتي  
  ــد محــا  م ايرــرِ  الْب يــى  خ ــز  علَ عو  

ــ الَهتيــد قْتــلَّ  ي ــم  ظَ ــان  بِهِ سبِإِح  م  
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